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ASPECTE ALE SUSTENABILITĂŢII EVALUĂRII PROPRIETĂŢII
Ion ANGHEL
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Muler ONOFREI
Country Manager Romania, Goodman

Rezumat. Mediul sustenabil şi practicile responsabile de afaceri sunt văzute tot mai
mult drept condiţii pentru atingerea unor rentabilităţi mai ridicate ale investiţiei. În acest
context profesia de evaluator are nevoie să considere elemente teoretice şi practice
referitoare la includerea aspectelor de sustenabilitate în cadrul estimării valorii de piaţă
pentru clădirile comerciale şi rezidenţiale.
Cuvinte-cheie: design sustenabil; proprietate; evaluarea activelor; responsabilitate
socială; criterii sustenabile.
I. Sustenabilitatea – o preocupare reală a industriei proprietăţilor
Percepţia proprietăţii ca marfă se schimbă, accentul punându-se pe trăsăturile de
design sustenabile şi caracteristicile de performanţă ca determinante importante ale valorii
proprietăţii, prin urmare se cer noi modalităţi de a estima valoarea proprietăţilor. Participanţii
individuali şi firmele private devin mult mai avizaţi şi informaţi de calitatea şi de performanţa
spaţiului pe care-l folosesc şi-l ocupă. Mai mult, performanţa scăzută socială şi de mediu este
tot mai mult văzută ca un risc investiţional şi poate fi observată o schimbare a paradigmei.
Anumiţi investitori nu mai văd un conflict în a acţiona sustenabil şi a face profit. Chiar mai
mult, comportamentul sustenabil şi responsabil în practica business-ului este văzut din ce în
ce mai mult ca o precondiţie pentru atingerea rentabilităţii investiţiei. Prin urmare apare
necesitatea de a implementa principiile unei dezvoltări sustenabile şi de a oferi produse de
investiţii în cadrul unei proprietati care sa fie responsabile social; aceasta rezultă nu numai
din responsabilitatea uriaşă către societate în sens larg dar are in vedere nevoia industriei de a
păstra şi creşte competitivitatea şi profitul pe termen lung.
În cadrul procesului luării deciziei de a investi într-o proprietate o atenţie deosebită
este dată relaţiei dintre evaluarea proprietăţii, analiza riscului şi finanţării precum şi creşterii
interesului şi responsabilităţii pe care industria proprietăţii îl ia către societate şi mediu.
Industria proprietăţii devine conştientă de nevoia de a comunica activ această atitudine către
publicul larg dar şi de creşterea cererii pentru activele proprietăţii şi oportunităţilor de
investiţie care sunt în conformitate cu principiile dezvoltării durabile sau celor care urmăresc
maxima etică ca o oportunitate majoră. Apare ca evidentă creşterea acceptării responsabilităţii sociale de către organizaţii, firme şi altor actori de impact atât în procesul de
investiţie, planificare şi finanţare ca şi în cererea şi provizionarea produselor (de ex: clădiri,
produse de investiţie în proprietate, finanţare şi produse de asigurare).
Principalul motiv pentru integrarea imediată şi riguroasă a problemelor de
sustenabilitate în evaluarea proprietăţii sunt următoarele:
 mai multe modele de sustenabilitate a comportamentului sunt necesare urgent
pentru a susţine viabilitatea ecosistemului Pământului;
 un potenţial enorm de piaţă neatins există pentru produse sustenabile de investiţie
în proprietate şi pentru servicii de consultanţă;
 clădirile sustenabile depăşesc clar performanţele competitorilor obişnuiţi în toate
domeniile importante (de mediu, sociale şi financiare);
 ignorarea beneficiilor planului sustenabil conduce la estimări distorsionate de
preţuri;
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 reflectarea problemelor sustenabile în preţul proprietăţii este deja posibil şi
valabilitatea acestei decizii depinde în întregime de capabilitatea evaluatorului şi de abilitatea
de a explica şi justifica presupunerile lui/ei în cadrul raportului de evaluare.
Organismele profesionale au realizat din ce în ce mai mult că dezvoltarea sustenabilă
nu este numai problema cheie pentru munca lor dar are largi implicaţii pentru relaţiile dintre
profesionişti şi societate. Acesta este cazul particular pentru construirea mediului profesional
unde clădirile au un impact major pentru mediu, termenii sociali şi economici. (United
Nations Environment Programme, 2007). Pentru a lua un exemplu, clădirile sunt emitenţi
importanţi de emisii de carbon, care contribuie la încălzirea globală; de exemplu, dacă toată
energia folosită în construire, ocuparea şi operarea clădirilor este combinată atunci clădirile
sunt reponsabile pentru 50 % din emisiile de carbon din UK (Building Research
Establishment, 2003). Aceasta este de asemenea o problemă importantă globală, cu mediul de
construcţii un important contributor la problemele de mediu globale şi cu consecinţe de
impact asupra mediului natural.
Activităţile şi dezvoltările care privesc Investiţia responsabilă social şi Investiţia de
proprietate responsabilă social sunt conduse şi legate strâns de eforturile făcute de
comunitatea globală de a atinge o dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă înseamnă
dezvoltarea care ţine cont de nevoile de astăzi fără a limita abilitatea generaţiilor viitoare de a
ţine cont de propriile necesităţi (World Commission on Environment and Development,
1987). În timp ce sustenabilitatea este de obicei interpretată astăzi ca şi ţel sau ţintă de a avea
un echilbru durabil între economie, mediu şi societate, dezvoltarea durabilă înseamnă un
proces în mişcare direcţionat către atingerea ţelului. În acest context, asumarea
responsabilităţii către societate şi mediu poate fi văzută ca o precondiţie şi o măsură pentru
implementarea principiilor dezvoltării durabile şi resposabilităţii sociale a investiţiei
reprezintă un instrument major în acest aspect.
O justificare cheie pentru căutarea încurajării acţiunii în sectorul proprietăţilor şi
construcţiei este aceea că nici un alt sector nu are un asemenea potenţial în contribuţia la
dezvoltarea durabilă. Pentru acest motiv, clădirile, proprietatea şi sectorul construcţiilor
constituie „fundaţia sustenabilităţii” (Organization for Economic Co-operation and
Development, 2003).
II. Motivele pentru integrarea aspectelor sustenabilităţii în evaluarea proprietăţii
Evaluarea proprietăţii şi serviciile furnizate de evaluatorii de proprietate sunt critice
pentru funcţionarea pieţei proprietăţii, interconectarea pieţelor financiare ca şi a economiilor
naţionale. Evaluarea inconsistentă a proprietăţii are un efect de domino şi poate conduce la
crize financiare ale corporaţiilor care pot deveni crize severe în cadrul economiilor naţionale.
Evaluatorii de proprietăţi sunt „axele independente în jurul cărora curg informaţiile despre
proprietăţi. Ei ating fiecare aspect al dezvoltării de la studiile de fezabilitate la începutul
proiectului până la determinarea valorii când un activ va fi luat de guvern sau distrus pentru
a face loc unei noi creşteri” (Motta and Endsley, 2003, p. 8).
Ţelul de bază al evaluării proprietăţii este de a furniza o măsură monetară a utilităţii
derivată prin accesul la proprietate şi controlul proprietăţii. Valoarea proprietăţii este
determinată prin fluxul de servicii pe care este capabilă să-l furnizeze pentru satisfacerea
necesităţilor omeneşti, şi anume câştigul în bine este dependent de el însuşi - şi ceea ce este la
fel – deprecierea binelui fiind ceea ce pierderea lui aduce cu sine. Întrucât preţurile
proprietăţii nu pot fi observate la piaţă cum este cazul preţului acţiunilor şi obligaţiunilor sau
altor bunuri tranzacţionate regulat, evaluarea proprietăţii implică o comparatie a preţurilor
trecute (ex.: rate de schimb între bani şi proprietate) a mai mult sau mai puţin active
comparabile. Dar ori de câte ori evaluatorii de proprietăţi compară preţurile ei au nevoie să
aibă în minte că preţurile sunt fenomene sociale aduse de conectarea factorilor determinanţi
în stabilirea preţurilor. Şi nu este nimic constant şi invariabil în aceste preţuri sau rate de
schimb, ele fluctuează permanent.
8
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Prin urmare, atribuirea unei valori de piaţă pentru o proprietate este întotdeauna
încercarea de a anticipa preţul pe care piaţa îl va determina. Ca atare, instrumentul de bază
este analiza pieţei şi rezultatul este o estimare a unui venit aşteptat al conectării factorilor
determinanţi în stabilirea preţului. Este de obicei bine fundamentat sau ghicit! O înţelegere a
valorii – forţelor de influenţă este fundamentală la evaluarea proprietăţii şi a devenit evident
că problemele referitoare la creşteri şi necesităţile pentru o dezvoltare durabilă conduc toate
forţele de bază care determină valoarea.
Percepţia proprietăţii ca şi marfă este în schimbare pentru a sublinia sustenabilitatea –
anumite caracteristici ale clădirii şi aspecte de performanţă sunt factori importanţi în valoarea
de piaţă a proprietăţii. Mai mult, performanţa săracă socială şi de mediu este văzută tot mai
mult ca un risc investiţional sau ca un motiv pentru a nu cumpăra sau închiria o proprietate
rezidenţială sau comercială. (Filose, 2005).
Toate acestea afectează felul în care trebuie tratată proprietatea în evaluare, asigurare,
împrumut şi toate celelalte decizii – de-a lungul vieţii unei clădiri şi pun presiune pe
evaluatori şi consultanţii de proprietăţi pentru a prinde beneficiile şi valoarea economică a
construcţiilor sustenabile şi de a reflecta aspectele sustenabilităţii în estimarea de preţ a
proprietăţii.
III. Criterii de sustenabilitate pentru proprietate
Răspunsul limitat al pieţei proprietăţilor comerciale la agenda sustenabilităţii este bine
evidenţiată. Răspunsurile date tind să se bazeze pe prejudecata lipsei de business pentru
clădirile sustenabile. (Sustainable Construction Task Group, 2000). În spatele acestor motive,
totuşi, este o problemă mult mai prozaică aceea că piaţa nu a găsit o cale de identificare a
sustenabilităţii printre stocul existent de clădiri care să fie de încredere, acceptată tacit.
Criteriile de sustenabilitate mai jos menţionate formează un pas iniţial în încercarea
de a echipa partea cererii a industriei proprietăţii care să răspundă pozitiv la agenda
sustenabilităţii.
Fără dezvoltarea acestor instrumente de bază de evaluare a valorii investiţiei şi
monitorizării performanţei, sectorul de investiţii în proprietăţi va continua să lupte să se
angajeze efectiv şi pozitiv în agenda sustenabilităţii.
Eficienţa energiei operaţionale
Clădirile mari consumatoare de energie operaţională sunt potenţial mai puţin atractive
către chiriaşi şi vor deveni şi mai puţin atractive datorită dezvoltării politicilor de reducerea a
emisiilor de carbon.
Existenţa unei baze de date pentru consumul de energie pentru clădirile comerciale va
face ca viitorii chiriaşi să facă comparaţii mai bune între diferite clădiri. Chiriaşii din sectorul
public cum ar fi autorităţile guvernamentale locale şi centrale îşi vor schimba cererea către
clădirile care sunt mai eficiente în folosirea energiei operaţionale.
Impactul asupra investitorului care deţine proprietăţi ce au consum mare de energie
operaţională va fi o creşterea mai scăzută a chiriei întrucât costul business-ului creşte prin
presiunea de a recondiţiona şi de a ajunge la un standard eficient de energie mai rapid,
crescând rata deprecierii şi creşterea riscului de închiriere.
Controlul climei
Aerul condiţionat are un impact substanţial în termeni de folosirea energiei şi a
emisiilor de carbon. Sistemele mai vechi pot fi mai puţin eficiente şi vor avea un impact
negativ asupra performanţei energiei operaţionale a proprietăţii. Sistemele moderne pot fi mai
eficiente energetic şi conforme cu standardele de bună practică dar nu permit o flexibilitate
suficientă pentru folosirea eficientă a sistemului de energie sau a tehnologiei alternative. Toţi
sunt factori care vor afecta scaderea chiriei şi trebuie reflectaţi în evaluarea procesului de
investiţie.
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Poluanţii
Proprietarii trebuie să asigure, pe cât posibil, că au clienţi care demonstrează un grad înalt
de responsabilitate cu privire la potenţialul de poluare şi abilitatea lor de a acoperi acest risc.
Riscul suplimentar trebuie să fie plătit acolo unde potenţialul de poluare este deasupra
mediei pentru anumite tipuri de proprietăţi.
Consumul de apă
Anumite clădiri au un consum mai mare de apă decât altele depinzând de folosinţă şi
tip. Totuşi, costul instalării sistemelor de reducere a consumului de apă depăşeşte orice
beneficiu economic care ar putea fi atins prin reducerea consumului mai ales în cazul
climatului în care apa este o resursă la îndemână.
Managementul rezidurilor
Managementul rezidurilor este o problemă mult mai importantă decât apa şi poate fi
un factor în decizia chiriaşilor. Este o preocupare pentru guverne şi legislaţia UE dar nu este
reflectată deocamdată în evaluarea investiţiei. Managementul rezidurilor este importantă
pentru sustenabilitatea atât pentru impactul direct asupra mediului cât şi pentru folosirea
eficientă a resurselor. Proprietatea fără facilităţi de suport a strategiei de minimizare a
rezidurilor poate duce la o scăderea a chiriei mai mult decât se aştepta întrucât se compară cu
proprietăţi cu spaţii accesibile, adecvate pentru manevrarea rezidurilor. Proprietatea
industrială va fi probabil cea mai afectată întrucât produce cel mai mare volum de reziduuri.
Accesibilitatea
Întrucât costul carburanţilor a crescut şi folosirea maşinilor personale prezintă dezavantaje fiscale şi de alt tip cum ar fi restricţiile de parcare, congestiile în trafic etc., acestea
vor avea un impact negativ asupra alegerii proprietăţii şi anume:
• Localizarea în zone fără acces la forţa de muncă locală;
• Accesul îngreunat de lipsa mijloacelor de transport; şi
• Lipsa parcării.
Aceste tipuri de proprietăţi vor avea chirii mai mici decât celelalte proprietăţi similare
dar la care se ajunge uşor cu mijloacele de transport sau cu maşina personală. Mergând mai
departe cu analiza accesibilităţii este posibil să considerăm variaţia impactului asupra
diferitelor tipuri de utilizatori. Anumite folosinţe ale proprietăţilor depind de accesul cu
maşina personală decât altele.
Pe termen mediu şi lung, proprietăţile care depind de accesul numai cu maşina
personală vor fi mai puţin atractive, cu sau fără parcare. Se depreciază mai repede decât altele
similare dar mai accesibile. Accesibilitatea din punctul de vedere al ocupanţilor este un
criteriu crucial.
IV. Aspecte practice ale evaluării
Pe de o parte, evaluarea proprietăţii reprezintă mecanismul major de aliniere a
profitabilităţii cu performanţa de mediu a activului şi de a explica şi comunica avantajele şi
beneficiile clădirilor sustenabile. Pe de altă parte s-a presupus că schimbările graduale ale
percepţiei participanţilor pe piaţă în favoarea clădirilor sustenabile trebuie reflectată în cadrul
evaluării proprietăţii şi riscului asociat procesului de evaluare (altfel evaluatorii vor face
estimări greşite ale preţului). Aceasta poate conduce la un feedback pozitiv întrucât
participanţii vor vedea beneficii certe ale clădirilor sustenabile (eficienţa energetică)
reflectată în preţul estimat al proprietăţii, sunt încurajaţi să aibă clădiri şi mai sustenabile
pentru a atinge estimări de preţ mai mari.
Dacă se face corespunzător o evaluare de proprietate (încercarea de a furniza o
măsură monetară a utilităţii derivate prin proprietate şi/sau folosirea proprietăţii) trebuie
înţeleasă de către oricine fără a considera dacă utilizatorul final a luat în calcul
sustenabilitatea clădirii sau dacă ştie despre beneficiile ei. Totuşi aceasta nu înseamnă că
evaluarea proprietăţii trebuie să ţină cont de problemele sustenabilităţii în orice caz. Întrucât o
evaluare a proprietăţii – de ex., evaluarea de piaţă - cere estimarea preţului de vânzare cel mai
10
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probabil, aceste evaluări trebuie să ia în calcul sustenabilitatea numai dacă aceste probleme
au impact asupra poziţiei proprietăţii pe piaţă în relaţia cu concurenţa. Evaluarea implică, de
asemenea, numai beneficiile sau pierderile băneşti directe, riscurile specifice legate de
proprietar sau utilizatorul clădirii trebuie luate în calcul în cadrul procesului de evaluare.
Beneficiile indirecte sau ne-monetare care sunt realizate de societate sau de mediu nu trebuie
considerate.
Totuşi, privind altă formă de evaluare a proprietăţii care este la fel de importantă ca
bază pentru luarea deciziei de investiţie – de ex., valoarea de investiţie – cazul este în
întregime diferit. Aici, integrarea problemelor de sustenabilitate în evaluarea proprietăţii
depind de obiectivele investiţiei. Aşa cum este cazul investitorilor responsabili sociali,
obiectivele de investiţie pot fi foarte bine realizate de cerinţele stricte ale sustenabilităţii. Ca
şi consecinţă pentru evitarea producerii unor estimări greşite ale valorii, evaluatorii au nevoie
să ia în considerare o gamă largă de beneficii ale clădirilor sustenabile incluzând beneficiile
indirecte şi nemonetare (cum ar fi câştigul de imagine) care sunt realizate fie de un investitor
direct, de mediu sau societate. Aceasta presupune o înţelegere profundă a trăsăturilor
clădirilor convenţionale şi a celor sustenabile, cum trăsăturile clădirilor sustenabile afectează
riscul şi profitul şi cum utilitatea derivate de la aceste clădiri adaugă valoare pentru oameni
sau grup de oameni.
Evaluarea proprietăţii reprezintă valoare de piaţă a proprietăţii bazata pe o „vânzare
ipotetică”. Conform International Valuation Standards Committee (IVSC), valoarea de piaţă
este definită ca: „suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată la data evaluării
între un vânzător hotărât şi un cumpărător decis, într-o tranzacţie echilibrată, după un
marketing adecvat în care fiecare parte a acţionat in cunoştinţă de cauză, prudent şi fără
constrângeri” (IVSC, 2005, p. 27). Cu alte cuvinte este presupusa vânzarea la o anumită dată
(data evaluării), respectiv se estimează cel mai probabil preţ.
A considera aspectele de sustenabilitate este critică la clădirile comerciale deoarece
valoarea combinată a clădirii şi a terenului, identificate în procesul evaluării, rămâne să se
considere de către acţionari sau investitori ce pot impune condiţii specifice pentru finanţări.
Poate fi argumentat că trăsăturile sustenabile încorporate într-o clădire trebuie legate
de valoarea directă sau indirectă a clădirii în contextul business-ului deoarece cele mai multe
clădiri comerciale sunt proprietatea oamenilor de afaceri care caută să maximizeze bogăţia
acţionarilor. Trebuie reamintit că valoarea de piaţă a unei clădiri comerciale sustenabile este
interpretarea percepţiei de piaţă a valorii pentru clădirile de birouri. Acesta rămâne un
concept important al evaluării.
Cheltuielile de operare de zi cu zi a clădirilor comerciale ce vor fi plătite de proprietar
sau de chiriaş depind de structura închirierii. În sens larg sunt două tipuri mari de chirie:
 Închiriere brută, unde proprietarul plăteşte utilităţile;
 Închiriere netă, unde chiriaşul plăteşte utilităţile.
Structura închirierii va avea impact asupra procesului de evaluare. De exemplu, dacă
închirierea este brută, atunci proprietarul (şi cheltuielile de operare corespunzător şi valoarea
capitalului) clădirii va beneficia de creşterea eficienţei energetice, economia trece direct la
proprietar. Pe de altă parte, închirierea netă va aduce economii chiriaşului.
Alte avantaje indirecte vor trebui considerate în procesul evaluării. De exemplu, un
chiriaş cu închiriere netă care închiriază spaţii în clădiri sustenabile sau eficiente energetic ce
au asociate economii ale costurilor operaţionale pot plăti o rată mai mare pe metru pătrat
pentru spaţiul de birouri dacă chiriaşii pot identifica pe termen lung economii. Pe de altă parte
se poate argumenta că preţul va fi mai mic pentru clădirile ne-eficiente întrucât costurile vor
fi mai mari pentru operare. (JLL, 2006).
Evaluatorii trebuie să aibă o educaţie cuprinzătoare, training şi experienţa înainte de a
fi recunoscut de piaţă. (API, 2007). Este esenţial ca un evaluator să cunoască trendurile pieţei
şi să reflecte efectul acestor influenţe în valoarea clădirilor sustenabile. Sustenabilitatea a
devenit rapid un factor de influenţă în atribuirea valorii în care fiecare clădire comercială este
11
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direct şi indirect influenţată de nivelul trăsăturilor sustenabile (sau lipsa lor). Este esenţial ca
abordarea valorii brute pe valoarea de piaţă la data evaluării. Deşi conceptual de
sustenabilitate a fost legat iniţial de costurile scăzute de operare sunt multe alte componente
în evaluare afectate de nivelul sustenabilităţii incluzând mentenanţa, deprecierea precum şi
menţinerea de valoare.
Desigur trăsăturile sustenabilităţii au un efect pozitiv asupra valorii clădirii. Aceasta
începe să fie acceptat şi recunoscut numai în cercurile de cercetare sau academice. Recent un
raport publicat de RICS a concluzionat că există o legătură clară între valoarea de piaţă a
unei clădiri şi calităţile verzi de performanţă ale acesteia. (Royal Institution of Chartered
Surveyors, 2005, p. 3).
Întrucât va dura ani de zile pentru strângerea unei baze de date necesare pentru a
fundamenta deciziile evaluatorului furnizarea unui “bonus” la valoare pentru clădirile
sustenabile sau o „reducere” a valorii in absenta acesteia, evaluatorii trebuie să informeze
despre crearea de valoarea prin sustenabilitate, faptul ca riscurile asociate clădirilor
convenţionale vor atrage mai puţini investitori precum şi alte elemente subiective care conduc
la estimarea finală, pentru furnizarea unui serviciu de evaluări transparente şi credibile.
Aceasta înseamnă că raportul de evaluare trebuie să fie extins pentru a include următoarele
elemente adiţionale:
 O descriere clară a disponibilităţilor certe în legătură cu caracteristicile proprietăţii
şi atributelor (preferabil bazate pe evaluarea performanţelor integrate ale clădirii);
 O declaraţie a opiniei evaluatorului despre beneficiile acestor caracteristici şi
atributele şi ve versa despre riscurile care provin din indisponibilitatea lor; şi
 O declaraţie a opiniei evaluatorului despre impactul acestor beneficii şi/sau riscuri
asupra valorii proprietăţii.
Totuşi, centrarea pe crearea de valoare prin sustenabilitate şi distincţia mai clară între
clădirile sustenabile şi cele convenţionale cere o înţelegere profundă a conceptului dezvoltării
sustenabile şi a implicaţiilor asupra sectorului construcţiilor şi proprietăţii. Aceasta este o
provocare importantă pentru evaluatori, organizaţii profesionale şi instituţiile de educaţie.
Realizarea acestei distincţii prin cuantificarea impactului pozitiv al sustenabilităţii nu va
conduce numai la mutarea construcţiilor sustenabile pe val dar va duce şi la o presiune mare
pe investitori şi managerii de investiţii (care tradiţional se încred în informaţiile despre
performanţa financiară) pentru a include problemele sustenabilităţii în deciziile lor pentru a
mări profitul proprietăţii.
V. Concluzii
Pentru ca ocupanţii proprietăţii şi investitorii să fie capabili să răspundă efectiv la
problemele ridicate de agenda sustenabilităţii ei trebuie să înţeleagă modurile în care
ocuparea clădirilor şi proprietatea lor pot fi afectate de percepţia sustenabilităţii, amândouă în
relaţie cu valoarea şi cu caracteristicile fizice. Aceasta este esential pentru a face o evaluare a
stocului de clădiri sustenabile, pe cele pe care le deţin deja şi pe cele pe care le consideră in
decizia de achiziţie. Aceasta va permite industriei să reflecte riscurile ataşate ocupării sau
deţinerii unor proprietăţi mai puţin sustenabile într-un proces de evaluarea mai clar şi mai
explicit.
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RELEVANŢA ANALIZEI DISCRIMINANTE
ÎN EVOLUŢIA ACŢIUNILOR PE PIAŢA BURSIERĂ
Eduard DINU
Ştefania-Cristina CUREA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Rolul şi importanţa analizei fundamentale în predicţia evoluţiei cursului
acţiunii unei societăţi comerciale nu pot fi negate. Cu toate acestea, în rândul specialiştilor
în domeniu persistă dilema cu privire la ponderea acestui tip de analiză în raport cu analiza
tehnică. În contextul în care criza financiară a determinat scăderea accentuată a indicilor
bursieri de pe mapamond, identificarea unor instrumente fiabile de apreciere a situaţiei
economico-financiare a unei societăţi comerciale, ca suport al maximizării valorii sale
devine o necesitate stringentă.
Articolul de faţă prezintă rezultatele aplicării analizei discriminante asupra unui
număr de 12 emitenţi de acţiuni din categoria I-a a Bursei de Valori Bucureşti.
Cuvinte-cheie: analiză discriminantă; funcţie-scor; acţiuni; indice de corelaţie.
Scopul cercetării
Benjamin Graham compara bursa cu „un pendul care balansează mereu între un
optimism nefondat, ceea ce face ca acţiunile să fie scumpe, şi un pesimism nejustificat, ceea
ce face ca acţiunile să fie prea ieftine”. (Graham, 2006, pp. xiii) Cercetarea efectuată a
urmărit aprecierea gradului de relevanţă al analizei discriminante ca argument al evoluţiei
cursului bursier al acţiunii unei societăţi comerciale. În condiţiile unei pieţe financiare eficiente, majoritatea specialiştilor consideră că evoluţia cursului acţiunilor reflectă performanţa
economico-financiară realizată de către un emitent.
Metodologia cercetării
Principalele etape urmate pentru abordarea temei enunţate au fost:
1) selectarea funcţiei scor;
2) aplicarea analizei discriminante la nivelul grupului de societăţi cotate ales;
3) calculul indicelui de corelaţie între dinamica valorii scorului calculat şi cea a
cursului acţiunii;
4) elaborarea concluziilor cercetării.
Prima etapă. Selectarea funcţiei-scor
Teoria în domeniul analizei discriminante face referire la câteva funcţii-scor devenite
reper în domeniu – modelul Conan-Holder, Modelul Altmann, Modelul Centralei Bilanţurilor
Băncii Franţei. Dată fiind fundamentarea statistică a unei funcţii-scor, fundamentare bazată pe
analiza unui eşantion de societăţi comerciale din cadrul unei economii naţionale, în mod
evident nivelul de fiabilitate al funcţiilor evocate mai sus este alterat în situaţia aplicării lor la
un alt moment istoric şi la nivelul altor economii decât cele pe baza cărora s-au delimitat iniţial.
Având în vedere cele menţionate am optat pentru funcţia-scor dezvoltată de către I.
Anghel pe baza unui eşantion de 176 de întreprinderi aparţinând unui număr de 12 ramuri ale
economiei româneşti (Anghel, 2002, pp. 139-145):
A = 5,676 + 6,3718 × X1 + 5,3932 × X2 – 5,1427 × X3 - 0,0105 × X4

14

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

15

Semnificaţiile indicatorilor din cadrul funcţiei sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 1
Indicatorii economico-financiari componenţi ai funcţiei Anghel
Simbol
X1
X2
X3
X4

Denumire indicator
Rentabilitatea netă a veniturilor
Rata de acoperire a activelor totale cu cash/flow
Gradul de îndatorare a activelor totale
Durata medie de achitare a obligaţiilor

Mod de calcul
rezultat net/ venituri
cash-flow net/active totale
datorii totale/active totale
(obligaţii/cifra de afaceri) x 360

A doua etapă. Determinarea scorului la nivelul grupului de societăţi cotate
Societăţile comerciale alese pentru verificarea nivelului de relevanţă al analizei
discriminante asupra evoluţiei cursului acţiunilor sunt cele din categoria I-a a Bursei de Valori
Bucureşti din care am eliminat societăţile al căror obiect de activitate îl constituie intermedierile şi serviciile financiare pentru care funcţia-scor nu poate fi aplicată fiabil deoarece
eşantionul aflat la baza construirii sale nu a inclus şi aceste domenii de activitate. Motivaţia
principală a alegerii societăţilor din prima categorie de emitenţi rezidă în condiţiile mai
riguroase de transparenţă informaţională pe care trebuie să le îndeplinească aceştia faţă de
celelalte categorii şi secţiuni ale pieţei de capital. Societăţile excluse din cadrul studiului din
motivul enunţat sunt: S.S.I.F. Broker S.A. Cluj Napoca, S.I.F. Banat-Crişana S.A., S.I.F.
Moldova S.A., S.I.F. Transilvania S.A., S.I.F. Muntenia S.A., S.I.F. Oltenia S.A., Banca Română
pentru Dezvoltare S.A., Banca Comercială Carpatica S.A., Banca Transilvania S.A. Societăţile
comerciale incluse în cercetare sunt: Alro S.A. Slatina, Antibiotice S.A. Iaşi, Azomureş TârguMureş, Biofarm S.A. Bucureşti, Impact S.A. Bucureşti, Oil Terminal S.A. Constanţa, Oltchim
S.A. Râmnicu-Vâlcea, Petrom S.A. Bucureşti, C.N. Transelectrica Bucureşti, S.N.T.G.N.
Transgaz Bucureşti, Socep S.A. Constanţa, Turbomecanica S.A. Bucureşti.
Prima subetapă din cadrul acestei a doua etape a constat în centralizarea indicatorilor
economico-financiari primari, pe baza cărora s-au determinat ulterior indicatorii derivaţi
prezentaţi în tabelul 1. Exerciţiile financiare pentru care s-a realizat analiza sunt 2006-2008.
Indicatorii economico-financiari necesari operaţionalizării modelului de analiză
discriminantă sunt prezentaţi în tabelele următoare:
Tabelul 2.1
Indicatori economico-financiari - anul 2006
Indicatori
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

ALRO
29.044
2.005.840
145.266
514.205
2.197.659
2.330.076
380.869

Azomureş
10.900
454.564
77.825
203.138
709.301
753.331
-1.037

Antibiotice
-2.775
260.388
28.992
71.210
195.678
197.748
23.839

Biofarm
-5.206
85.844
10.870
13.622
57.830
58.297
12.715

Transelectrica
287.014
3.960.434
775.132
1.797.985
2.503.786
2.609.129
277.260

Impact
48.962
385.486
29.558
209.380
115.847
137.086
18.293

Sursa: www.cnvmr.ro

Tabelul 2.2
Indicatori economico-financiari - anul 2006
mii lei
Indicatori
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

Oil Terminal
715
157.533
23.415
30.974
121.537
122.544
1.561

Oltchim
24.339
1.377.317
369.492
1.040.338
1.731.805
1.810.114
8.780

Petrom
-1.046.935
19.369.775
2.257.230
2.279.371
13.078.309
13.933.309
2.285.490

Transgaz
13.072
2.184.515
248.848
918.158
909.017
982.296
237.913

Socep
2.976
59.535
2.164
4.409
39.130
43.127
1.985

Turbomecanica
-6.099
144.266
12.326
33.785
104.327
114.149
16.565

Sursa: www.cnvmr.ro
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Tabelul 3.1
Indicatori economico-financiari – anul 2007
Indicatori – 2007
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

ALRO
157.325
2.373.138
197.096
708.658
2.045.525
2.263.038
436.261

Azomureş
-1.916
507.590
72.130
173.558
820.607
914.557
55.614

Antibiotice
-505
344.868
84.282
88.089
229.416
237.527
32.456

Biofarm
5.661
166.116
10.783
13.170
62.344
64.610
13.514

Transelectrica
-156.113
4.049.675
649.992
1.766.623
2.314.304
2.392.335
50.347

Impact
111.543
558.982
44.247
225.229
108.646
182.079
7.401

Sursa: www.cnvmr.ro

Tabelul 3.2
Indicatori economico-financiari – anul 2007
mii lei
Indicatori – 2007
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

Oil Terminal
-1.266
199.495
22.582
30.147
123.495
128.540
7.496

Oltchim
-63.093
1.649.174
960.417
1.624.671
1.749.872
1.958.989
-95.894

Petrom
-2.696.391
21.065.657
2.580.025
2.609.007
12.284.378
12.983.244
1.778.042

Transgaz
287.360
2.609.440
236.863
919.826
1.038.867
1.064.237
224.006

Socep
3.709
64.062
3.087
5.184
44.018
47.815
3.124

Turbomecanica
-4.243
159.628
9.927
53.594
91.892
103.051
7.995

Sursa: www.cnvmr.ro

Tabelul 4.1
Indicatori economico-financiari – anul 2008
Indicatori - 2008
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

ALRO
-185.172
2.294.421
234.831
801.131
1.968.016
2.450.512
244.130

Azomureş
12.510
578.365
102.736
102.736
1.144.100
1.350.795
50.577

Antibiotice
7.688
367.780
111.376
112.829
215.806
231.224
10.573

Biofarm
11.010
146.866
11.406
15.259
65.094
70.487
-21.335

Transelectrica
26.133
4.020.418
893.014
2.085.846
2.988.066
3.029.275
50.367

Impact
-98.310
582.045
155.299
242.155
151.687
255.143
8.227

Sursa: www.cnvmr.ro

Tabelul 4.2
Indicatori economico-financiari - anul 2008
– mii lei –
Indicatori - 2008
Cash flow net
Active totale
Obligaţii
Datorii totale
Cifra de afaceri
Venituri totale
Profit net

Oil Terminal
974
195.048
24.898
30.306
134.573
136.980
1.106

Oltchim
-79.073
1.500.314
1.111.960
1.729.646
1.946.943
2.024.314
-225.647

Petrom
-491.196
24.890.580
3.145.499
4.950.122
16.750.726
19.331.387
896.000

Transgaz
-37.756
3.291.189
347.640
933.030
1.119.390
1.175.886
239.007

Socep
1.881
91.893
2.375
4.717
58.818
62.467
7.614

Turbomecanica
391
148.212
41.390
68.295
63.049
72.613
-28.935

Sursa: www.cnvmr.ro

Ulterior au fost centralizate valorile celor patru indicatori incluşi în funcţia-scor
Anghel pentru societăţile incluse în cadrul studiului. Aceste valori au permis determinarea
funcţiei-scor corespunzătoare fiecărei societăţi în parte pentru anii 2006, 2007 şi 2008
(tabelul 5).
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Tabelul 5
Valorile funcţiei-scor Anghel în cazul societăţilor selectate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Societate/an
ALRO
Azomureş
Antibiotice
Biofarm
Transelectrica
Impact
Oil Terminal
Oltchim
Petrom
Transgaz
Socep
Turbomecanica

2006

2007

2008

5,45
3,24
4,27
3,48
3,71
4,03
4,14
1,14
2,99
4,10
9,02
3,98

6,20
3,91
3,81
8,27
2,03
4,99
4,35
-1,99
- 0,46
6,03
9,27
3,61

2,82
5,32
2,81
6,44
2,05
-2,32
4,40
-3,37
3,70
4,12
8,19
-1,68

Se remarcă existenţa unui număr de 3 societăţi cotate care înregistrau la finele anului
2008 o valoare negativă a funcţiei-scor fapt ce sugerează potrivit interpretării autorului
funcţiei utilizate starea de faliment. Toate celelalte 9 societăţi sunt situate în zona de nonfaliment, nici una dintre ele nefiind poziţionată în zona de incertitudine.
Dinamica evoluţiei cursului acţiunilor societăţilor incluse în cadrul studiului la Bursa
de Valori Bucureşti în perioada 2006 – 2008 este redată în tabelul de mai jos:
Tabelul 6
Preţul pe acţiune la B.V.B. al societăţilor incluse în studiu (2006-2008)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emitent/an
ALRO
Azomureş
Antibiotice
Biofarm
Transelectrica
Impact
Oil Terminal
Oltchim
Petrom
Transgaz
SOCEP
Turbomecanica

2006
2,6100
0,2400
0,9850
0,5300
22,8000
0,4450
0,2730
0,3890
0,4870
NA
0,2170
0,5120

2007
4,5900
0,1450
1,7200
0,8580
33,8000
0,5850
0,2740
0,4770
0,5650
NA
0,2450
0,7500

5,2500
0,1530
1,8300
0,6850
36,0000
0,6100
0,2730
0,4590
0,6050
NA
0,2600
0,7700

2008
8,7096
0,1990
2,0500
1,3176
40,0000
1,0000
0,9500
1,2000
0,4970
NA
0,2720
0,6600

8,5000
0,1910
2,0000
0,6150
38,6000
0,4600
0,9100
1,1800
0,4990
274,5000
0,2680
0,6300

1,2600
0,1550
0,3600
0,0874
11,0000
0,0314
0,1600
0,1470
0,1810
122,0000
0,1600
0,0712

Sursa: www.ktd.ro, preţuri închidere din prima şi respectiv ultima zi de tranzacţionare.
Notă: în cazul Alro, Biofarm, Impact, preţurile sunt corectate cu majorările de capital social desfăşurate în anii respectivi.
Notă: în cazul Turbomecanica cursul acţiunii din anul 2006 este actualizat la valoarea aferentă splitării (0,1 lei faţă de 2,5 lei).
Notă: Transgaz a fost cotată la B.V.B. în cursul anului 2008.

Aprecierea gradului de relevanţă al analizei de tip discriminant în explicarea evoluţiei
cursului acţiunilor unei societăţi pe piaţa bursieră s-a realizat cu ajutorul unui indice de
corelaţie – Ic. Acesta s-a determinat ca raport între variaţia cursului acţiunii între două
exerciţii financiare (Δ Ca) şi variaţia funcţiei-scor în acelaşi interval de analiză (ΔA):
Ic =

ΔCa
ΔA

O valoare unitară a indicelui de corelaţie semnifică un grad maxim de corelaţie între
evoluţia cursului acţiunii şi situaţia economico-financiară a societăţii analizate, apreciată
sintetic cu ajutorul scorului Anghel. O valoare supraunitară a indicelui de corelaţie este în
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măsură să sugereze, în opinia noastră, că situaţia economico-financiară explică numai parţial
evoluţia cursului acţiunii acelei societăţi. În sfârşit, o valoare negativă ilustrează inexistenţa
unei corelaţii directe între situaţia economico-financiară a societăţii analizate şi dinamica
cursului acţiunii respectivei societăţi.
Centralizarea valorilor indicilor de corelaţie calculaţi pe baza metodologiei prezentate
anterior este redată în cadrul tabelelor 7.1 şi 7.2.
Tabelul 7.1
Valorile indicelui de corelaţie între evoluţia scorului
şi evoluţia cursului acţiunilor
An
2006

2007

2008

Indicatori
variaţie preţ acţiune
(ΔCa)
variaţie pret acţiune
(ΔCa)
variaţie scor (ΔA)
indice de corelaţie
(Ic)
variaţie preţ acţiune
(ΔCa)
variaţie scor (ΔA)
indice de corelaţie
(Ic)

ALRO

Azomureş

Antibiotice

Biofarm

Transelectrica

Impact

75,86%

-39,58%

74,62%

61,89%

48,25%

31,46%

65,90%

30,07%

12,02%

92,35%

11,11%

63,93%

13,71%

20,64%

-10,64%

137,64%

-45,31%

23,94%

4,81

1,46

-1,13

0,67

-0,25

2,67

-85,18%

-18,85%

-82,00%

-85,80%

-71,50%

-93,17%

45,43%

135,91%

73,59%

77,94%

101,15%

-146,66%

-1,87

-0,14

-1,11

-1,10

-0,71

0,64

Tabelul 7.2
Valorile indicelui de corelaţie între evoluţia scorului
şi evoluţia cursului acţiunilor
An
2006

2007

2008

Indicatori
variaţie pret
acţiune
variaţie pret
acţiune
variaţie scor
indice de
corelaţie
variaţie pret
acţiune
variaţie scor
indice de
corelaţie

Oil Terminal

Oltchim

Petrom

Transgaz

Socep

Turbomecanica

0,37%

22,62%

16,02%

N.A.

12,90%

46,48%

247,99%

161,44%

-17,85%

N.A.

4,62%

-14,29%

5,08%

-182,90%

-115,27%

47,01%

2,77%

-9,25%

48,79

-0,59

0,15

N.A.

1,66

1,54

-82,42%

-87,54%

-63,73%

-55,56%

-40,30%

-88,70%

101,14%

-69,59%

-812,36%

68,37%

88,32%

-88,70%

-0,81

1,26

0,08

-0,81

-0,46

0,60

Analiza valorilor indicelui de corelaţie calculate pentru cele 12 societăţi incluse în
studiul efectuat relevă pentru perioada 2006-2008 următoarele aspecte:
− pentru anul 2007 un număr de 3 societăţi au prezentat o valoare negativă a
indicelui de corelaţie fapt ce atestă că evoluţia cursului acţiunilor pe bursă ale acelor emitenţi
nu a reflectat dinamica situaţiei economico-financiare surprinsă cu ajutorul analizei
discriminante. In cazul a 8 societăţi este pusă în evidenţă incidenţa acesteia asupra evoluţiei
cursului acţiunilor pe piaţa de capital. Mai mult, corelaţia se manifestă puternic pentru
Azomureş, Biofarm, Socep şi Turbomecanica (33% din totalul firmelor incluse în studiu);
deoarece Transgaz a fost listată în anul 2008 nu a putut fi determinată o valoare a indicelui de
corelaţie la nivelul perioadei 2006-2007;
− pentru anul 2008 numărul de societăţi analizate pentru care valoarea indicelui de
corelaţie a fost negativă s-a triplat practic comparativ cu anul precedent ajungând la 9. Numai
3 din societăţile analizate au prezentat o valoare pozitivă a indicelui de corelaţie. De remarcat
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că este vorba despre acele societăţi care au resimţit primele efectele negative ale crizei
financiare, degradarea situaţiei financiare justificând parţial diminuarea cotaţiei bursiere ale
titlurilor acestora.
Concluzii
În mod evident evoluţia cursului acţiunilor pe piaţa bursieră se află sub incidenţa unui
complex de factori situaţia financiară a emitenţilor fiind doar unul dintre aceştia. Nivelul de
dezvoltare al pieţei de capital este dependent direct de aplicarea eficientă a principiilor de
guvernanţă corporativă precum şi de asigurarea parametrilor de lichiditate. Factorul psihologic îşi pune de asemenea amprenta asupra comportamentului celor care tranzacţionează pe
piaţa bursieră, determinând evoluţii iraţionale ale preţurilor de tranzacţionare.
În opinia noastră diminuarea semnificativă a relevanţei analizei fundamentale realizate
cu ajutorul tehnicii discriminante în anul 2008 comparativ cu anul 2007 pentru societăţile
incluse în studiu se datorează în principal manifestării efectelor crizei financiare la nivel
mondial fapt ce a antrenat decuplarea evoluţiei cursului acţiunilor de cea a situaţiei
financiare.
Evoluţiile recente (luna mai 2009) de pe pieţele bursiere sunt de natură să
restabilească o convergenţă „naturală” între cursul acţiunilor şi starea economico-financiară
printr-o dublă mişcare:
− în sens descrescător a principalilor indicatori economico-financiari (rentabilitate,
lichiditate, rotaţii);
− în sens crescător a evoluţiei cursurilor acţiunilor pe măsură ce factorul psihologic
îşi diminuează din importanţă iar investitorii individuali şi respectiv instituţionalizaţi recapătă
încrederea în piaţa de capital.
Bibliografie
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LOCUL ŞI ROLUL INDICATORILOR DE SUSTENABILITATE ÎN PROCESUL
DE TRANZIŢIE CĂTRE UN MODEL DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Eduard DINU
Ştefania-Cristina CUREA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Strategiile succesive de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene tind să
pună accentul din ce în ce mai tare pe conservarea şi valorificarea prudentă a capitalului
natural.
Ca ţară membră a Uniunii Europene, România şi-a asumat obligaţii precise în ceea
ce priveşte trecerea la un model de dezvoltare durabilă, însuşindu-şi principiile, obiectivele
şi modalităţile de lucru convenite în cadrul Uniunii Europene. Astfel, România raportează
anual Comisiei Europene un sistem parţial de indicatori, integrat în sistemul european al
dezvoltării durabile.
Informaţiile furnizate prin intermediul indicatorilor de sustenabilitate permit
identificarea restricţiilor şi disfuncţionalităţilor şi fundamentează măsurile pentru
completarea şi redimensionarea programelor de acţiune ale tranziţiei la scară naţională şi
armonizarea acestora la scară macroregională şi globală.
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă; indicatori de sustenabilitate; politica de mediu;
strategie.
Introducere
Conceptul de dezvoltare durabilă s-a cristalizat în cadrul unor dezbateri ştiinţifice pe
plan internaţional, pe parcursul mai multor decenii, devenind în zilele noastre o prioritate la
nivel mondial.
Pe plan internaţional, primele preocupări privind protecţia mediului datează de la
începutul anilor 1970, când Clubul de la Roma, o asociaţie privată compusă din întreprinzători, oameni de ştiinţă şi politicieni, a însărcinat un grup de investigatori de la Massachusettes
Institute of Technology sub conducerea profesorului Dennis L. Meadows sa realizeze un
studiu despre tendinţele şi problemele economice care ameninţă societatea. Rezultatele
acestui studiu se bazează pe un model matematic al economiei mondiale, realizat de
profesorul Jay Forrester, de la Massachusettes Institute of Technology, ele fiind publicate în
Raportul Meadows intitulat Limitele creşterii (1972).
În Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă a fost evidenţiată începând cu anul
1972, la Summit-ul de la Paris, când s-a pus în discuţie necesitatea acordării unei atenţii
deosebite protecţiei mediului în contextul expansiunii economice şi a îmbunătăţirii
standardelor de viaţă.
În România, protecţia mediului a apărut în anul 1990, odată cu înfiinţarea Ministerului
Mediului. Doi ani mai târziu, în 1992 a fost adoptată Strategia Naţională de Protecţia
Mediului, reactualizată în 1996 şi în 2002.
În ultimele două decenii, după Conferinţa ONU pentru mediu şi dezvoltare de la Rio
de Janeiro (1992), necesitatea tranziţiei sistemului socio-economic cu cele trei componente
ale sale – economic, social şi de mediu, către un model de dezvoltare durabilă a devenit o
prioritate. Această tranziţie presupune modificări atât în plan structural cât şi în ceea ce
priveşte metabolismul fiecăreia dintre cele trei componente precum şi sistemului în ansamblu.
Gestionarea unui asemenea proces presupune nu numai existenţa unui program de acţiune ci
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şi a unui set de indicatori prin care se pot evalua în timp ritmul şi eficienta procesului sau se
pot evidenţia abaterile de la orientarea generală proiectată.
1. Sistemul de indicatori privind dezvoltarea durabilă în uniunea europeană
Convenirea unui set de indicatori acceptaţi ai dezvoltării durabile, care să reflecte
tendinţele în starea mediului şi să monitorizeze progresul înregistrat în realizarea obiectivelor
politicii de mediu, reprezintă 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).
În prezent, sistemul de indicatori pentru dezvoltare durabilă pentru Uniunea
Europeană, raportat de EUROSTAT, cuprinde:
1. Indicatorii dezvoltării socio-economice;
2. Indicatorii consumului şi producţiei durabile;
3. Indicatorii incluziunii sociale;
4. Indicatorii schimbărilor demografice;
5. Indicatorii sănătăţii publice;
6. Indicatorii schimbărilor climatice şi energiei;
7. Indicatorii transportului durabil;
8. Indicatorii resurselor naturale;
9. Indicatorii parteneriatului global;
10. Indicatorii bunei guvernări.
Sistemul integrează indicatori economici, sociali şi de mediu, utilizabili pentru
evaluarea tridimensională a dezvoltării durabile.
Aceşti indicatori sunt structuraţi pe trei niveluri ierarhice (Figura 1):
• nivelul 1: indicatori reprezentativi, corespunzând unui domeniu prioritar al
Strategiei de dezvoltare durabilă
• nivelul 2: indicatori descriptivi, corespunzând obiectivelor operaţionale asociate
domeniului prioritar
• nivelul 3: indicatori descriptivi, corespunzând domeniilor de intervenţie
Astfel definiţi, ei pot constitui o bază solidă pentru monitorizarea periodică a progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor strategice ale dezvoltării durabile.

Nivelul I:
Indicator
reprezentativ
corespunzând
unui Domeniu Prioritar
Nivelul II: Indicatori descriptivi
corespunzând
Obiectivelor Operaţionale asociate
Domeniului Prioritar
Nivelul III: Indicatori descriptivi
corespunzând
Domeniilor de intervenţie

Figura 1. Nivelurile de ierarhizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă
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2. Indicatorii eurostat urmăriţi la nivel naţional
Ca ţară membră a Uniunii Europene, 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. Aceştia sunt:
Tema 1: Dezvoltarea socio-economică
Indicator reprezentativ: Rata de creştere a PIB-ului pe cap de locuitor (PIB/loc,%)
Relaţia de calcul: PIB / loc% =

PIBtt −1 / Pt
× 100 − 100
PIBt −1 / Pt −1

unde:

PIBtt −1 – PIB perioadei t exprimat in preţurile perioadei t-1;
PIBt −1 – PIB perioadei t-1;
Pt – populaţia stabilă la 1 iulie în anul t;
Pt-1 – populaţia stabilă la 1 iulie în anul t-1.
Tema 2: Sărăcie şi excluziune socială
Indicator reprezentativ: Rata sărăciei după transferurile sociale (RS,%)
Relaţia de calcul: RS =

NS
× 100
P

unde:
NS = numărul persoanelor sărace;
P = total populaţie.
Tema 3: Îmbătrânirea societăţii
Indicator reprezentativ: Rata de dependenţă a vârstnicilor (RDV,%)
Relaţia de calcul: RDV =(P65 ani şi peste/P15-64 ani) × 100
unde:
P65 ani şi peste – populaţia vârstnică (65 ani şi peste) în anul t;
P15-64 ani – populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) în anul t.
Tema 4: Sănătatea publică
Indicator reprezentativ: Speranţa de viaţă sănătoasă la naştere pe sexe(HLE)
Relaţia de calcul: HLE =1/lx * ∑ (1- n π x) × nL x
unde:
Lx – numărul de supravieţuitori la vârsta x;
n πx – posibilitatea de îmbolnăvire determinată de starea de sănătate a persoanelor în
intervalul de vârstă x, x+n;
nLx – numărul total de ani trăiţi în condiţiile de sănătate deplină în intervalul x, x+n.
Tema 5: Schimbarea climei şi energie
Indicator reprezentativ 1: Emisiile totale de gaze cu efect de seră (EGES)
Relaţia de calcul: EGES = ∑ EGES × coef .CO2 echivalent
unde:

∑ EGES = CO2 + CH4,+ N2O + HFC + PFC + SF6
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Indicator reprezentativ 2: Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili
(CIBE)
Relaţia de calcul: CIBE = PER + PR + IMP + SI – EXP – B – SF
unde:
PEP – producţia de energie primară;
PR – produse recuperate;
IMP –import;
SI – stocului la începutul perioadei de referinţă;
EXP – exportul;
B – buncărajul;
SF – stocul la sfârşitul perioadei de referinţă.
Tema 6: Modelele de producţie şi consum
Indicator reprezentativ: Consumul material intern şi PIB în preţuri constante (IDMC)
Relaţia de calcul: IDMC = (DMI +Imp-Exp)/PIBpc
unde:
DMI – suma intrărilor de materiale din mediu naţional;
Imp – importul de materiale;
Exp – exportul de materiale;
PIBpc – produsul intern brut în preţuri constante.
Tema7: Managementul resurselor naturale
Indicator reprezentativ: Ponderea apei dulci prelevate în totalul resurselor de apă
(FWRW)
Relaţia de calcul: FWRW = (Prelev_sup)/Tres_apa
unde:
Prelev_sup – prelevările de apă de suprafaţă
Prelev_subt –= prelevările de apă subterană
Tres_apa – totalul resurselor de apă
Tema 8: Transport
Indicator reprezentativ: Ponderea transportului rutier în transportul intern (TMR,%)
Relaţia de calcul: TMR% =

TMRt
× 100 ,
TM t

unde:
TMRt – transportul rutier de mărfuri exprimat în tone-km, realizat în traficul intern;
TMt – transportul total de mărfuri exprimat în tone-km, realizat în traficul intern.
Indicatorii reprezentativi pentru fiecare temă sunt indicatori cu grad ridicat de
recunoaştere publică şi utilizare de rutină în cercetare. Ei au fost aleşi pentru valoarea lor de
comunicare, fiind consideraţi robuşti din punct de vedere metodologic şi calitativ.
3. Valorile celor mai reprezentativi indicatori pentru mediu
din Uniunea Europeană comparativ cu valorile acestora în România
În continuare vom prezenta o comparaţie între valorile celor mai reprezentativi
indicatori pentru mediu din Uniunea Europeană şi valorile acestora în România. Aceştia sunt
în concordanţă cu domeniile prioritare consemnate în al 6-lea Program de Acţiune pentru
Mediu al Uniunii Europene, şi anume: Schimbarea climei, Natură şi Biodiversitate, Mediu şi
Sănătate, Resurse Naturale şi Deşeuri.
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Schimbarea climei – Emisii de gaze cu efect de seră
Gazele cu efect de seră influenţează încălzirea Terrei. Creşterea temperaturilor va
determina topirea gheţarilor, dispariţia multor zone costiere, inundaţii, migraţie ecologică,
dispariţia multor specii de floră şi faună. În conformitate cu Protocolul de la Kyoto, Uniunea
Europeană s-a angajat să reducă cu 8% gazele cu efect de seră în perioada 2008-2012,
comparativ cu anul 1990. Ca nouă ţară membră a Uniunii Europene, şi România trebuie să
reducă cu 8% emisii de gaze cu efect de seră, în perioada 2008-2012, faţă de anul de bază
(1990).
În prezent, emisiile de gaze cu efect de seră sunt mai scăzute în ţara noastră
comparativ cu nivelul acestora în Uniunea Europeană (Grafic 1.1).
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Sursa: Prelucrarea datelor publicate de Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat)

Graficul 1.1. Emisiile de gaze cu efect de seră (% faţă de anul de bază considerat a fi 1990)

Consumul de energie
Consumul de energie pe cap de locuitor în România, în anul 2006 a fost de 1,89 tone
echivalent petrol (în creştere cu 4,45 procente faţă de 2005), în timp ce consumul energetic al
UE s-a ridicat, în acelaşi an, la 3,49 tone/locuitor echivalent petrol, stabil comparativ cu 2005
(Grafic 1.2).
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Sursa: Prelucrarea datelor publicate de Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat)

Graficul 1.2. Consumul de energie (tone/locuitor, echivalent în petrol)
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Uniunea Europeană are ca obiectiv reducerea cu 20% a consumului de energie până în
anul 2020 faţă de anul de bază considerat a fi 2005.
Electricitate din deşeuri reciclabile
Până în 2010, ţinta recomandată pentru Uniunea Europeană este de a produce 21% din
totalul producţiei electrice din surse reciclabile în timp ce România trebuie să producă 33%.
În anul 2006, procentul de energie din materiale reciclabile în UE a fost de 14%, în creştere
cu 0,50 puncte procentuale faţă de cel din 2005. În România, se constată o reducere a energiei
generate de surse regenerabile în totalul energiei, în anul 2006 faţă de anul 2005 cu 4,4
puncte procentuale (Grafic 1.3)
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Sursa: Prelucrarea datelor publicate de Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat)

Graficul 1.3. Energia generată de surse regenerabile (% în totalul energiei)

Deşeuri municipale
În anul 2006, Uniunea Europeană a generat 517 kg de deşeuri municipale pe cap de
locuitor, cu 9% mai mult comparativ cu 1995, în timp ce România s-au produs, în acelaşi an,
385 kg de deşeuri pe cap de locuitor, reprezentând o creştere de 10% faţă de anul 1995
(Grafic 1.4).
600
500
400
300
200
100
0

Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Uniunea Europeană 474

485

499

497

511

524

522

527

519

516

512

517

350

333

333

284

322

363

345

383

350

345

377

385

România

Uniunea Europeană

România

Sursa: Prelucrarea datelor publicate de Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat)

Graficul 1.4. Deşeuri municipale (kg/locuitor)
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România, prin intermediul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, trebuie să
restabilească şi să menţină condiţiile pentru codezvoltarea capitalului natural şi a sistemului
socio-economic pe termen lung şi foarte lung.
Aceasta înseamnă să se asigure complementaritatea între:
− Structura capitalului natural şi a sistemului socio-economic;
− Diversitatea resurselor şi serviciilor produse de capitalul natural al ţării şi
diversitatea liniilor de producţie în cadrul sistemului socio-economic;
− Productivitatea şi capacitatea de suport ale capitalului natural, pe de-o parte, şi
intensitatea metabolismului sistemul socio-economic, pe de altă parte;
În plus, este necesar să se asigure:
− Un raport supraunitar între componentele capitalului natural în regim natural şi
seminatural şi componentele acestuia controlate de către populaţia umană (ex. Agrosisteme);
− Conectivitatea între componentele capitalului natural;
− Calitatea atmosferei, apei şi starea de sănătate a populaţiei;
− Diversitatea sistemelor ecologice
Concluzii
Pornind de la ideea că semnificaţia conceptului de sustenabilitate se rezumă de fapt la
procesul de codezvoltare al complexului format din sistemul socio-economic şi capitalul
natural, putem spune ca tranziţia către un model de dezvoltare durabila implică:
− identificarea, negocierea şi promovarea concomitentă şi echilibrată a unor măsuri
care corespund coordonatelor modelului de dezvoltare durabilă;
− proiectarea (elaborarea), aplicarea şi perfecţionarea setului de indicatori pentru
monitorizarea procesului;
− proiectarea, dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor, procedeelor şi normelor juridice,
instrumentelor şi mecanismelor economice, preceptelor etice şi morale precum şi a
mecanismelor de negociere a intereselor şi a sistemelor de suport ale tranziţiei.
Informaţiile primite prin intermediul indicatorilor de sustenabilitate trebuie să permită
identificarea restricţiilor şi disfuncţionalităţilor si să fundamenteze măsurile pentru
completarea şi redimensionarea programelor de acţiune ale tranziţiei la scară naţională şi
armonizarea acestora la scară macroregională şi globală. Controlul eficient al procesului de
tranziţie la modelul de dezvoltare durabilă este deci strict dependent de procesul
complementar de supraveghere a acestuia prin intermediul unui set de indicatori sensibili şi
cu relevanţă pentru procesul urmărit.
Bibliografie
1. Comisia Europeană, „Indicatorii dezvoltării durabile”,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1998,66119021,1998_66391726&_dad=portal&
_schema=PORTAL
2. Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro
3. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a
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INVESTIŢIILE IMOBILIARE DIN ROMÂNIA – ANALIZĂ ŞI TENDINŢE
Ana MORARIU
Cornel Dumitru CRECANĂ
Academia de Studii Economice, Bucureşti,
Rezumat. Societăţile de real-estate au fost supuse „globalizării”, în sensul fuziunilor,
achiziţiilor, parteneriatelor cu societăţi multinaţionale. Pentru ca utilizatorii de informaţie
contabilă (în acest caz în special investitorii) să aibă o imagine cât mai clară asupra poziţiei
financiare, performanţei şi situaţiei fluxurilor de trezorerie la astfel de societăţi, se impune o
contabilizare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
Cuvinte-cheie: evaluare; proprietăţi imobiliare; modele; investiţii imobiliare.
Proprietatea imobiliară poate fi utilizată, în general, independent, de către proprietari
pentru a obţine venituri, dar în particular, terenurile pot fi o cale complementară de a susţine
şi garanta împrumuturile de capital. În acest mod proprietatea imobiliară şi sectorul financiar
se întrepătrund şi pot forma un segment cu adevărat puternic într-o economie viitoare.
Pe plan european, în ultimii ani se remarcă o tendinţă, clar conturată, de orientare a
investitorilor către sectorul proprietăţii imobiliare, considerând că astfel sunt mai bine
protejate investiţiile lor şi riscurile sunt mult mai uşor de controlat. Dacă piaţa imobiliară din
Europa de Vest a înregistrat în ultimii 2 ani o tendinţă de scădere, în special la capitolul
investiţii imobiliare comerciale, piaţa est-europeană se află în plin avânt.
Totuşi, chiar dacă coordonatele generale indică o scădere a activităţii pe piaţa
imobiliară europeană, pe termen lung însă se apreciază, de către specialişti, că se vor produce
importante modificări structurale ale acestei pieţe. Aceste schimbări vor avea loc ca o
consecinţă a reducerii barierelor de intrare in Uniunea Economică şi Monetară, liberalizând
formarea ofertei de bunuri imobiliare pe pieţele de investiţii. Având în vedere extinderea
Uniunii Europene, de la 15 la 27 de ţări, piaţa europeană va rămâne în continuare extrem de
dinamică şi va fi un bun mediu pentru investiţiile în proprietăţi imobiliare. Domeniul
imobiliar constituie în momentul de faţă cel mai dinamic sector al economiei româneşti,
statisticile indică o creştere accentuată a investiţiilor în proprietăţi imobiliare, numeroase
companii investesc în construirea de proprietăţi imobiliare iar dinamica tranzacţiilor efectuate
cu proprietăţi imobiliare arată o orientare clară către acest gen de activitate.
Piaţa imobiliară în România a apărut şi s-a dezvoltat extrem de rapid după 1990.
Procesul de structurare al acestei pieţe poate fi caracterizat prin următoarele elemente:
• operaţiunile pe piaţa imobiliară au devansat ritmul elaborării şi implementării de
către guvern a reglementărilor specifice;
• piaţa imobiliară din România nu este lipsită de riscuri, uneori chiar mai mari decât
în alte ţări, datorită numeroaselor şi rapidelor schimbări ale cadrului legal (reconstrucţia
dreptului de proprietate, evaluarea proprietăţilor, eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor; planurile de urbanism, eliberarea autorizaţiilor de construcţie etc.)
• instituţionalizarea activităţilor specifice pieţei imobiliare (crearea unor instituţii cu
rol administrativ de gestionare a proprietăţilor imobiliare, formarea unor asociaţii
profesionale etc.).
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Dezvoltarea investiţiile imobiliare
Potrivit unui articol publicat pe site-ul euro-invest1 se precizează ca in lume, valoarea
totală a investiţiilor imobiliare se ridică la o sumă de-a dreptul impresionantă: aproximativ
50.000 miliarde de euro. Siguranţa investiţiilor imobiliare a generat oriunde în lume o
garanţie a profitului peste dobânzile acordate de cele mai bune bănci. Singurele plasamente
financiare alternative care au ţinut „pasul“ sau chiar au depăşit câştigurile din domeniul
imobiliar au fost speculaţiile bursiere, cu specificaţia că riscul este mai mare şi perioada
optimă mult mai mică. Tot in acelaşi studiu se precizează ca nici o investiţie imobiliară nu
este întâmplătoare. Ea vine ca o consecinţă firească a unei nevoi familiale, a unui surplus de
lichidităţi, ca o recunoaştere a statutului sau a unui stadiu de prosperitate atins la un moment
dat de un om de afaceri sau de o firmă. Speculaţiile imobiliare au existat oriunde în lume şi
vor exista mereu. Globalizarea a demonstrat că circulaţia banilor nu este întâmplătoare, iar
„migraţia” investitorilor imobiliari internaţionali este doar o chestiune de timp şi perspectivă.
Oportunităţile imobiliare au constituit permanent o provocare a oricăror investitori adevăraţi
care au simţit nevoia să facă dintr-o afacere în acest domeniu şi un fel de hobby, din care vor
câştiga într-un timp mai scurt sau mai lung. Apetitul investiţional al oamenilor implicaţi în
acest domeniu nu a cunoscut niciodată perioade „moarte”, cel mult au fost momente de
expectativă urmate de reluarea ciclului investiţional obişnuit. Sumele investite în domeniul
imobiliar au crescut permanent, ceea ce demonstrează că trendul general a fost pozitiv.
Populaţia planetei a crescut, an de an, orice om îşi doreşte mai mult, iar suprafaţa terestră a
rămas aceeaşi...! Dacă în urmă cu 15-20 ani boomul afacerilor imobiliare s-a numit
Portugalia, Irlanda şi Grecia, în urmă cu 5-10 ani acelaşi lucru s-a întâmplat în ţări precum
Polonia, Cehia, Ungaria. „Valul” a ajuns astăzi în România şi Bulgaria, dacă ar fi să ne
raportăm numai la Europa. Altfel, Emiratele Arabe Unite – prin „tigrul” imobiliar denumit
Dubai – ar mai putea concura cu succes în topul ţărilor cu cel mai mare potenţial din lume, în
prezent. Orice val se sparge mai devreme sau mai târziu, dar un lucru este cert. „Inflaţia”
investitorilor străini şi autohtoni din România arată că, astăzi, ţara noastră este pe un „val”
uriaş, şi în viitorii 2-3 ani nu există semne că s-ar sparge. Când acest fenomen se va întâmpla,
ca orice ciclu investiţional dintr-un domeniu, se va vedea că investiţiile imobiliare serioase
stau în „picioare” chiar şi în vremuri mai rele.
Cu puţin timp în urmă a avut loc Congresul Internaţional Imobiliar, la care au
participat nume importante ale pieţei internaţionale. Concluzia acestora a fost că şi la noi, la
fel ca în ţările vecine integrate în 2004, se va cunoaşte o scădere a preţurilor după trecerea în
noul an, însă trendul ascendent va fi păstrat ulterior.
Potrivit raportului de piaţa din primul trimestru al anului 2005, realizat de Colliers
Internaţional Ungaria∗, în 2004 ponderea „developerilor” privaţi a început să prindă contur, în
timp ce numărul construcţiilor mici controlate de stat a scăzut cu 50%.
Scenariu probabil al pieţei rezidenţiale româneşti
După „şocul” economic, creşterea preţurilor va fi mult mai lentă, ca şi ritmul
investiţiilor în piaţa rezidenţială din ţara noastră. Va apărea segmentul „chiriaşilor
profesionişti”, fapt care va stârni interesul fondurilor de investiţii. Dacă până acum clădirile
de birouri, parcurile de afaceri, cele logistice şi industriale au reprezentat principalul target al
acestora, complexele rezidenţiale vor deveni din ce în ce mai interesante.
Analiştii sunt de părere ca scumpirile din ultima perioadă sunt elemente ale unui
„sindrom” care a afectat aproape toate ţările înaintea integrării în UE.
Piaţa s-a inflamat tocmai în perspectiva aderării. Însă zvonurile potrivit cărora
investitorii străini vor susţine până la refuz investiţiile, accentuând şi mai tare creşterea
preţurilor, nu s-au confirmat întocmai peste tot.
1
∗

http://www.euro-invest.ro/magazine/6/8/249; articol intitulat „Pledoarie pentru investiţiile imobiliare”.
www.imob.ro , Revista „Banii Noştri”.
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În Raportul Institutului de Consultanţă Imobiliară se arată că în Polonia, Cehia sau
Ungaria preţurile de vânzare ale caselor, precum şi tarifele de închiriere ale spaţiilor
industriale şi de birouri au scăzut vizibil după integrare. Astfel, avertizează analiştii, nu este
exclus ca şi în România să urmeze o perioadă de “acalmie”, caracterizată chiar de o scădere a
preţurilor pe termen scurt după această creştere pre-aderare.
Evoluţia ratei de profitabilitate a investiţiilor se regăseşte în tabelul următor:
Segmente
Birouri
Comercial
Industrial

2004
10.5% - 12.5%
13%
15% - 17%

2005
9% - 11%
10% - 12%
11% - 12%

2006
7% - 8.5%
7% - 9%
8% - 10%

Sursa: Romanian National Association of Realtors.

Evaluarea iniţială
Investiţiile în proprietăţi, de exemplu: clădirile care fac obiectul unui contract de
leasing operaţional, investiţia deţinută de un locatar în cadrul unui contract de leasing
financiar, sau terenurile deţinute pentru a beneficia pe termen lung de creşterile de valoare
etc., fac obiectul IAS 40. Investiţiile imobiliare trebuie diferenţiate de proprietăţile utilizate în
producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri administrative sau de acelea vândute
pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; utilizându-se în acest caz alte standarde
relevante.
Evaluarea iniţială a unei investiţii in proprietăţi se face la cost, care cuprinde preţul de
achiziţie, inclusiv orice alte cheltuieli direct atribuibile, cum ar fi onorariile pentru servicii
juridice, taxe de transfer al proprietăţii şi alte costuri aferente tranzacţiei. Costul unei
investiţii construite în nume propriu este dat de costul său la data finalizării construcţiei.
Pentru investiţiile intrate prin contract de leasing financiar, costul iniţial se recunoaşte în
concordanţă cu IAS 17 “Leasing”.
Cheltuielile ulterioare
Cheltuielile ulterioare la o investiţie imobiliară trebuie să fie adăugate la valoarea
contabilă numai atunci când este probabil ca întreprinderea să înregistreze beneficii
economice viitoare, în plus faţa de cele estimate iniţial. Altfel, cheltuiala trebuie recunoscută
în contul de profit şi pierdere.
Evaluare ulterioară
Ulterior recunoaşterii iniţiale, o entitate trebuie să aleagă dacă înregistrează investiţia
imobiliară la cost sau la valoarea justă. Oricare ar fi politica contabilă aleasă acesta trebuie
aplicată în mod consecvent pentru toate investiţiile în proprietăţi.
În ambele cazuri, trebuie determinată valoarea justă a investiţiei imobiliare - în scopul
evaluării (aplicându-se modelul bazat pe valoarea justă) sau al prezentării de informaţii
(aplicându-se modelul bazat pe cost). IAS 40 încurajează (dar nu cere) entităţilor să
determine valoarea justă pe baza evaluării efectuată de un evaluator independent şi cu
experienţă în domeniu.
Metode de evaluare
Ulterior recunoaşterii iniţiale, daca s-a ales modelul bazat pe valoare justă, toate
proprietăţile imobiliare trebuiesc evaluate la valoare justă.
Ce metoda de evaluare trebuie sa fie adoptata de management?
IFRS nu impune o metoda de evaluare particulara. IASB-ul consideră că în evaluarea
la valoarea justă trebuie să se aibă în vedere ghidurile emise de IVSC (International Valuation
Standards Committee). Metodele de evaluare recunoscute de IVS includ:
29
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 Metoda comparaţiei: proprietăţi similare vândute pe piaţă sunt comparate cu
proprietatea care face obiectul evaluării. Preţurile de vânzare sunt analizate prin aplicarea
unor elemente de comparaţie apropiate şi ajustate de diferenţele dintre proprietatea subiect şi
datele legate de piaţă. Metoda comparaţiei este utilizată atunci când sunt disponibile
suficiente date legate de piaţă. Rezonabilitatea metodei scade atunci când piaţa este volatilă
sau tranzacţiile pe piaţă sunt limitate.
 Metoda capitalizării veniturilor: valoarea de piaţă este estimată considerându-se
beneficiile viitoare legate de proprietate. Metoda ia in considerare veniturile nete generate de
proprietate, capitalizate pentru a determina valoarea proprietăţii subiect;
 Metoda costului: stabileşte valoarea proprietăţii prin referinţa la costul de
construire a unei proprietăţi echivalente. Acesta metodă se foloseşte adesea în evaluarea
construcţiilor noi sau recente.
Metodele de evaluare mai sus prezentate nu iau in considerare cheltuielile de capital
viitoare care vor îmbunătăţi proprietatea şi nu reflectă beneficiile viitoare legate de aceste
cheltuieli viitoare.
Modelul bazat pe valoarea justă
După recunoaşterea iniţială, o întreprindere care alege modelul bazat pe valoarea justă
trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare la valoarea lor justă, cu excepţia cazului
în care întreprinderea nu are capacitatea de a determina această valoare justă. În rarele cazuri
în care nu se poate determina o valoare justă, o întreprindere trebuie să evalueze acea
investiţie imobiliară utilizând tratamentul de bază prezentat în IAS 16.Valoarea reziduală a
investiţiei imobiliare trebuie presupusă a fi egală cu zero. Întreprinderea trebuie să continue
aplicarea IAS 16 până la momentul cedării investiţiei imobiliare.
Un câştig sau o pierdere apărut(ă) în urma unei modificări a valorii juste a investiţiei
imobiliare trebuie inclus(ă) în profitul net sau în pierderea netă a perioadei în care apare.
Valoarea justă a investiţiei imobiliare este, de regulă, valoarea sa de piaţă, adică cel
mai probabil preţ care se poate obţine, în mod rezonabil, pe piaţă, la data bilanţului.
Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte stadiul actual al pieţei şi
împrejurările existente la data bilanţului, şi nu la o dată anterioară sau viitoare.
În lipsa preţurilor curente de pe o piaţă activă, o întreprindere poate lua în considerare
informaţii provenite din mai multe surse, incluzând:
− preţurile curente de pe o piaţă activă a proprietăţilor imobiliare cu natură, stare sau
localizare diferită (sau care se supun unor contracte diferite de leasing sau de altă natură),
ajustate astfel încât să reflecte acele diferenţe;
− preţurile recente de pe pieţe mai puţin active, cu ajustări care să reflecte orice
modificări survenite în condiţiile economice de la data tranzacţiilor care au fost efectuate la
acele preţuri şi
− previziuni actualizate ale fluxurilor de numerar, bazate pe estimări relevante ale
fluxurilor de numerar viitoare, susţinute de termenii oricăror contracte existente de leasing
sau de altă natură şi (acolo unde este posibil) de probe externe, cum ar fi chiriile de pe piaţa
curentă aferente proprietăţilor imobiliare similare, cu aceeaşi localizare şi aflate în aceeaşi
stare, precum şi utilizarea ratelor de actualizare care reflectă incertitudinile cu privire la
valoarea şi durata fluxurilor de numerar, în condiţiile pieţei curente.
Pentru a determina valoarea justă a investiţiilor imobiliare, o întreprindere va evita
dubla evidenţiere a activelor sau datoriilor care sunt recunoscute în bilanţ ca active sau datorii
distincte.
De exemplu:
a) echipamente ca lifturi sau aparate de aer condiţionat sunt adesea parte integrantă a
clădirii şi sunt, în general, incluse în categoria investiţiilor imobiliare, şi nu sunt recunoscute
separat ca imobilizări corporale;
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b) dacă un birou este închiriat împreună cu mobilierul din interior, atunci valoarea
justă a biroului include, în general, valoarea justă a mobilierului, deoarece veniturile din chirii
sunt aferente biroului mobilat. Atunci când mobilierul este inclus în valoarea justă a
investiţiei imobiliare, o întreprindere nu va recunoaşte mobilierul ca fiind activ separat;
c) valoarea justă a investiţiei imobiliare exclude veniturile din leasing operaţional,
amânate sau înregistrate în avans, deoarece întreprinderea le recunoaşte distinct pe acestea ca
activ sau datorie.
Dacă o întreprindere a evaluat anterior o investiţie imobiliară la valoarea justă, atunci
întreprinderea trebuie să continue evaluarea acestor investiţii imobiliare la valoarea justă,
până la momentul cedării (sau până la momentul la care proprietatea imobiliară devine
proprietate imobiliară utilizată de proprietar sau întreprinderea începe îmbunătăţirea acesteia
cu scopul vânzării ulterioare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii), chiar dacă
tranzacţiile de piaţă comparabile devin mai puţin frecvente sau preţurile pieţei devin
disponibile cu o oarecare întârziere.
Modelul bazat pe cost
După evaluarea iniţială, o întreprindere care optează pentru modelul bazat pe cost
trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare utilizând tratamentul contabil de bază din
IAS 16, adică la cost, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din
depreciere.
Concluzii
Transferurile de la investiţii imobiliare trebuie făcute numai atunci când există o
modificare a utilizării proprietăţii care nu mai satisface definiţia investiţiei imobiliare. Acolo
unde investiţia imobiliară a fost înregistrată la valoarea justă şi este reclasificată ca
proprietate imobiliară utilizată de posesor sau ca stoc, costul proprietăţii în scopul
contabilizării ei ulterioare îl reprezintă, conform IAS 16 sau IAS 2, valoarea sa justă la data
modificării utilizării.
De aceea, dacă o investiţie imobiliară este îmbunătăţită cu intenţia de a fi vândută, va
fi transferată la stocuri la data la care începe procesul de îmbunătăţire. În scopul contabilizării
stocului, valoarea justă a proprietăţii la acea dată va fi preluată ca şi “cost”.
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STRATEGIA AUDITULUI INTERN ÎN CONSILIEREA MANAGERIALĂ
Ana MORARIU
Cornel Dumitru CRECANĂ
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Articolul îşi propune să realizeze o incursiune în istoria auditului intern şi
a Guvernanţei Corporative, cu scopul de a evalua trecutul, prezentul şi viitorul unei entităţi
în realizarea obiectivelor propuse astăzi, atât de necesare entităţilor publice şi economice
din România. Auditul intern prin obiectivele sale ajută managementul în atingerea criteriilor
- obiectiv de gestiune eficientă şi performanţă.
Cuvinte-cheie: audit intern; guvernanţa corporativă; management; obiective;
performanţă.
Conceptul de audit intern a apărut relativ recent în profesia contabilă din România şi
îşi croieşte drum, pas cu pas, pe măsură ce practicile moderne de management se
implementează în firmele care îşi propun să devină tot mai performante şi mai competitive pe
piaţă. Efectiv, nu mai există mult timp pentru a aştepta ca principiile managementului modern
să devină preponderente în firmele româneşti. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană,
firmele noastre se vor afla într-o competiţie directă cu firmele europene de clasă, iar calitatea
managementului va fi elementul determinant pe piaţa integrată.
De altfel, firmele româneşti care acţionează deja pe o piaţă europeană sau internaţională, şi-au organizat, volens-nolens, un management adecvat şi o funcţie de audit, în virtutea
faptului că aceasta era un adjuvant important soluţie pentru a supravieţui într-o lume în care,
mai presus de orice performanţă, esenţială este competitivitatea.
Instituţiile publice sunt în permanenţă confruntate cu îmbunătăţirea performanţelor
lor. Funcţia de audit intern oferă, din acest punct de vedere, siguranţa rezonabilă că
operaţiunile desfăşurate, deciziile luate sunt „sub control” si că, în acest fel, contribuie la
realizarea obiectivelor entităţii.
Este important sa cunoaştem istoria auditului intern si a guvernantei corporative
pentru a evalua trecutul, prezentul si importanta acestora pentru viitorul întreprinderilor
româneşti.
Accepţiunea de audit intern folosită în prezent este relativ recentă şi s-a folosit pentru
prima dată în Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiunea
economică şi trebuia să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau
certificarea conturilor întreprinderilor cotate la Bursă.
Întreprinderile au început să-şi organizeze compartimente de audit intern proprii, în
special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din
interiorul entităţii, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la
cabinete de audit extern, care aveau dreptul la o supervizare a activităţii întreprinderilor.
Pentru a se distinge cele două categorii de auditori, angajaţii cabinetelor au fost numiţi
auditori externi iar angajaţii întreprinderilor au fost numiţi auditori interni.
În evoluţia auditului intern putem marca următoarele etape importante:
Auditul conturilor a fost atestat pentru prima dată ca practică curentă pe continentul
european în Grecia Antică şi apoi în Imperiul Roman. Sistemul atenian de finanţe publice
prevedea şi auditori guvernamentali care examinau evidenţele tuturor celor care erau
responsabili cu administrarea banilor publici, în special la expirarea mandatului lor.
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După căderea imperiului roman, perioada de invazii barbare a determinat un regres al
vieţii economice şi sociale în Europa. Oraşele italiene au fost primele care şi-au revenit din
punct de vedere economic, preluând auditul ca o practică curentă. Obiectivul auditului
rămâne însă neschimbat, urmărindu-se prevenirea fraudelor.
Până în secolul XVI, practicile de audit aveau ca scop principal verificarea integrităţii
administratorilor, nu calitatea înregistrărilor. Auditul nu se baza pe controlul intern şi nici nu
avea ca scop, fie şi secundar, verificarea contabilităţii în sine (ca mod de înregistrare a
tranzacţiilor). Tehnica de audit consta în principal în verificarea tuturor tranzacţiilor care au
avut loc.
După declanşarea Revoluţiei Industriale, datorită dezvoltării afacerilor, inclusiv a
celor cu caracter industrial, precum şi a cerinţelor de capital suplimentar, s-a schimbat radical
atitudinea vizavi de sistemul contabil. Contabilitatea începe să fie standardizată într-o
oarecare măsură, iar rezultatele controlului intern încep să fie utilizate în cadrul procedurilor
de audit, însă auditul continua să se bazeze pe o verificare exhaustivă a tranzacţiilor în scopul
detectării fraudelor.
După mijlocul secolului XIX, proprietarii încearcă să verifice ei însişi corectitudinea
managerilor, dar îşi dau seama că verificarea conturilor necesită un personal calificat, care, în
acelaşi timp, să fie independent faţă de conducerea companiei verificate. Din acest moment
profesia de auditor începe să capete un avânt considerabil, datorită cererii tot mai mari de
profesionişti cu statut independent.
Obiectivele auditului încep să capete noi valenţe. Dacă până atunci se punea accent pe
verificarea situaţiilor financiare, urmărindu-se dacă s-au înregistrat toate tranzacţiile
întreprinderii, reflectarea corectă a acestora în registre şi în bilanţ, din 1904 s-a decis ca
auditorul să verifice şi existenţa fizică a activelor întreprinderii.
Dezvoltarea auditului din Marea Britanie de-a lungul secolului XIX, ca rezultat al
revoluţiei industriale şi al creşterii capitalului, a influenţat profund evoluţia profesiei de
auditor în Statele Unite. Chiar dacă, până în anul 1932, practica americană de audit a
cunoscut o puternică influenţă britanică, în prima decadă a secolului XX, profesia de auditor
a luat un avânt considerabil în America, dezvoltându-se ca profesie de sine stătătoare.
Auditul american a evoluat foarte rapid către utilizarea „testelor de audit” ca proceduri
adaptate ritmului de expansiune a afacerilor de pe piata americană. În paralel cu verificarea
prin sondaj, se utilizează şi tehnica verificării tranzacţiilor prin confirmări de la terţi.
Americanii au fost primii care au început uniformizarea şi standardizarea practicilor de audit
încă din anul 1917.
În prezent, auditul intern este o profesie bine organizată, regăsită în peste 80 de
institute naţionale, care fac parte din Institute of Internal Auditors (IIA) al cărui sediu se află
la Orlando, în SUA. De asemenea, IFACI (Institutul Francez al Auditului si Controlului
Intern) este unul dintre organismele naţionale cele mai importante şi mai dinamice.
După anul 1950 auditul a cunoscut o perioadă de progrese importante, primul şi cel
mai important obiectiv al auditului rămânând determinarea gradului de fidelitate al situaţiilor
financiare.
Funcţia de audit intern s-a instituit în Anglia şi Franţa, la începutul anilor ’60, fiind
puternic marcată de originile sale de control financiar-contabil. Abia după anii ’80-’90
funcţia de audit intern începe să se contureze în activitatea entităţilor, iar evoluţia ei, continuă
şi în prezent.
În luna iunie 1999, Consiliul de Administraţie al IIA a dat definiţia auditului intern,
„auditul intern este o activitate independentă, obiectivă de asigurare şi consultanţă menită să
crească valoarea şi să îmbunătăţească operaţiunile unei organizaţii. Auditul intern ajută o
organizaţie să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistemică şi metodică,
procesele acesteia de management al riscurilor, de control şi de conducere/guvernanţă a
organizaţiei şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.”
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Obiectivele auditului intern variază într-o gamă largă şi depind de mărimea şi
structura entităţii, precum şi de cerinţele conducerii şi ale administratorilor acesteia.
Activitatea de audit intern prezintă următoarele obiective:
 Revizuirea sistemului de evidenţă contabilă şi a sistemului de control intern:
responsabilitatea conducerii în stabilirea unor sisteme contabile şi de control intern adecvate,
acordarea atenţiei necesare principiului continuării activităţii.
 Examinarea informaţiei financiare şi operaţionale: revizuirea metodelor folosite
pentru a identifica, cuantifica, clasifica şi raporta informaţii şi examinări specifice ale unor
aspecte distincte din activitatea entităţii, inclusiv verificarea în amănunt a tranzacţiilor,
soldurilor conturilor din balanţele de verificare, sau a procedurilor de stabilire a acestora;
 Revizuirea funcţionalităţii sistemului economic, a eficienţei şi efectivităţii tuturor
categoriilor de activităţi şi operaţii;
 Revizuirea conformităţii cu prevederile legale în vigoare, precum şi cu cele ale
hotărârilor şi/sau deciziilor interne emise de conducerea entităţii;
 Investigaţii speciale în domenii particulare, de exemplu, suspectarea de fraudă si
eliminarea pierderilor de orice fel;
Pornind de la aceste constatări şi realităţi, definiţia auditului intern s-a realizat în mai
multe accepţiuni legate de evoluţia profesiei. Chiar definiţia oficială, cuprinsă în toate
normele şi literatura de specialitate este criticată de unii, considerată prea restrictivă de alţii,
ori insuficient explicată de profesionişti interesaţi de cercetare şi de o poziţionare cât mai
exactă a conceptului de audit intern.
Simplificând şi sintetizând accepţiunile, se poate spune că definiţia auditului intern
cea mai apropiată de sensul acestei activităţi ar putea fi: „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 îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la
obţinerea unui plus de valoare”.
Entităţile din România aşteaptă de la auditorul intern avantaje dictate de raportul
cost-beneficiu. Cum se pot realiza aceste avantaje? Sau de ce managementul unei entităţi nu
reuşeşte să realizeze întotdeauna criteriile obiectiv la care aspiră, atunci când auditorul
intern posedă toate cunoştinţele profesionale în domeniu?
Unde sunt punctele slabe? Citim cu atenţie prima parte a definiţiei auditului intern:”
este o activitate independentă şi obiectivă...”
Cum poate înţelege un manager independenţa auditorului când este remunerat de
întreprindere pe o perioada nedeterminată, iar recomandările sale la deficienţele descoperite
devin incomode? Exista o cale simpla de urmat:
Auditorul intern nu trebuie sa fie subordonat teoretic si faptic nici unei structuri
funcţionale a entităţii; el trebuie să acţioneze în mod direct, în condiţii de independenţă şi
obiectivitate; să sprijine buna funcţionalitate a întreprinderii/entităţii.
În context, este de înţeles faptul că atribuţiile de independenţă ale auditorului intern nu
reprezintă un impediment pentru manager. El este chemat să înţeleagă adevărul că auditorul
intern reprezintă un profesionist care, în interesul managementului, desfăşoară o activitate ce
nu trebuie direcţionată spre zone „convenabile”, ci spre un ajutor, uneori incomod, dar cât se
poate de necesar.
Practic, managementul nu se poate implica, amesteca în auditul intern, dar el este
deplin interesat să ia în considerare, să aprecieze şi să valorifice, în mod eficient, concluziile
desprinse din această activitate. Cu atât mai mult, este total greşită orice tendinţă de a
îndrepta auditorul intern spre un control mărunt, care nu ar crea decât o confuzie majoră între
responsabilitatea managerială pentru controlul intern şi aceea a funcţionalităţii sistemului în
totalitatea sa.
În acest sens, se cere subliniat caracterul dublu al independenţei, reliefat de
independenţa serviciului în cadrul entităţii, dar şi a auditorului intern prin practica
obiectivităţii. Aceasta nu înseamnă că auditorul financiar este un al doilea manager. Din
contră, funcţia sa se cuvine abordată subiectiv, în contextul şi în sprijinul afacerii.
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Managerul, la rândul său, are datoria să se asigure, încă din faza de angajare a
auditorului intern, de capacitatea profesională, de autoritatea, dar şi de constituţia psihologică
a acestuia, în strânsă legătură cu cerinţele activităţii ce urmează a-i fi încredinţată potrivit
specificului şi obiectului entităţii respective.
Cu alte cuvinte, există o anumită „piaţă”, o ofertă a auditorilor interni, iar cei care
doresc să se califice în câştigarea unor contracte de audit intern au tot interesul ca, mai mult
decât oricare alţi profesionişti, să atingă anumite standarde, care să îi situeze în vârful
piramidei calificării profesionale.
Este, de altfel, şi ceea ce îşi propune şi Camera Auditorilor Financiari din România, în
sprijinul membrilor ce derulează astfel de activităţi. Astfel, Camera a pus la dispoziţia
profesioniştilor: standardele internaţionale de audit intern; normele profesionale; codul etic, şi
intenţionează să dezvolte un set de norme minimale specifice.
Concret, auditul intern ajută entitatea să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o
abordare sistemică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi de
guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea în totală
independenţă şi nu dependenţa faţă de management.
Considerăm oportun să fie clarificaţi următorii termeni:
 Grad de control: eficacitatea funcţionării sistemului de control intern.
 Plus de valoare în auditul intern: asigurarea unor avantaje privind gestionarea
raţională a resurselor entităţii.
 Evaluare: ansamblu de metode pentru aprecierea funcţionalităţii unui proces.
 Abordare sistemică şi metodică: utilizarea unor tehnici şi proceduri, bazate pe
principii ale Normelor Practice de Aplicare a Standardelor de Audit Intern.
În acest context este evident că trebuie acceptată o distincţie clară între controlul
intern şi auditul intern: controlul intern este un sistem conceput pentru a oferi o asigurare
rezonabilă privind atingerea obiectivelor managementului, iar auditul intern, aşa cum atestă şi
definirea acestuia, evaluează funcţionalitatea acestuia.
Guvernanţa Corporativă constituie un set de principii, standarde şi bune practici de
guvernanţă, emis de către o anumită instituţie, a căror aplicare nu are un caracter obligatoriu,
ci unul opţional. Adoptarea principiilor guvernării corporative s-a concretizat în elaborarea
Principiilor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) de Guvernare
Corporativă.
În Uniunea Europeană conceptul de guvernare corporativă a început să se contureze
după 1977, când majoritatea ţărilor au adoptat coduri de guvernare corporativă. Impulsul
adoptării acestor coduri au fost scandalurile financiare legate de falimentul unor companii
britanice cotate pe piaţa de capital. Pe de alta parte, criza economica asiatică precum şi
retragerile investitorilor din Asia şi Rusia au pus comunităţii de afaceri internaţionale probleme
legate de consecinţele pe care le are neîncrederea investitorilor în managementul companiilor.
Astfel Codul Cadbury din 1992 a fost elaborat în scopul prevenirii unor scandaluri financiare
similare şi al recâştigării încrederii publicului şi investitorilor în practicile de guvernare ale
companiilor. Marea Britanie deţine cel mai mare număr de coduri de guvernare corporativă,
aproape o treime din totalul codurilor emise de ţările membre ale Uniunii Europene.
Guvernanţa Corporativă include relaţia dintre consiliul de administratie şi părţile interesate,
respectiv:acţionarii, angajaţii, clienţii, furnizorii, guvernul, dar şi publicul larg.
Scopul principal? Gestiunea eficientă a resurselor materiale, umane şi financiare,
prevenirea fraudei şi minimizarea riscurilor privind evenimentele şi tranzacţiile care au loc
într-o entitate.
În afara misiunii clasice de asigurare, auditorii interni îşi asumă un rol de consiliere în
vederea îmbunătăţirii proceselor fundamentale ale instituţiei. Misiunile de audit scot în
evidenţă anomaliile şi punctele slabe semnificative din cadrul proceselor ce se desfăşoară la
nivelul instituţiei, astfel încât să poată fi remediate sau atenuate consecinţele acestora.
Auditul intern trebuie să propună planuri de audit bazate pe analiza riscurilor, pentru a
stabili priorităţile activităţii de audit. Auditul bazat pe analiza riscului, modifică modul în
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care auditorii percep controlul si riscul. Auditul intern trebuie să ajute conducerea entităţilor
publice să menţină un control intern adecvat, evaluând eficienţa si eficacitatea acestuia si
încurajând îmbunătăţirea sa continuă.
Evaluarea riscurilor trebuie să aibă în vedere gestionarea schimbării: oamenii se
schimbă, metodele se schimbă, riscurile se schimbă. Evaluarea riscurilor înseamnă identificarea şi analiza riscurilor relevante în îndeplinirea obiectivelor, pentru a cunoaşte modul în
care acestea trebuie administrate.
Consideram că perspectiva auditului public intern constă în asistenţa managerială
pentru a ajuta conducerea să organizeze şi să perfecţioneze controlul intern. Prin împărtăşirea
cunoştinţelor, auditul public intern permite schiţarea perspectivelor şi contribuie la progres.
Este foarte important ca auditul intern să participe la dezbaterea la cel mai înalt nivel
de decizie din instituţie, a problemelor importante şi care au implicaţii de sistem asupra
activităţii entităţii în ansamblul său, creându-se astfel posibilitatea orientării activităţii de
audit intern către problematica cu care se confruntă managementul.
Auditorii interni trebuie să dea dovadă de claritate, consecvenţă, profesionalism,
amabilitate, competenţă, comunicare şi să conştientizeze audităţii că sunt lângă ei, pentru
interesele lor şi ceea ce este cel mai important, pentru a adăuga valoare entităţii auditate.
Plusul de valoare adus de auditul intern este rezultatul aportului de competenţă pentru
practicarea unui control intern raţional. Auditul intern trebuie abordat într-o manieră
constructivă, care să aibă la bază un parteneriat manager/auditor, orientat spre viitor, bazat pe
profesionalismul şi obiectivitatea auditorilor şi pe responsabilizarea auditaţilor privind rolul
auditului intern. Instituirea auditului public intern in România prin Legea nr. 672/2002
privind a determinat declanşarea procesului de reorganizare a structurilor şi activităţilor de
audit intern din cadrul instituţiilor publice. În baza reglementarilor interne au fost elaborate
Normele generale privind exercitarea auditului public intern, în baza cărora, entităţile publice
şi-au elaborat norme specifice, proprii, de exercitare a auditului intern.
Concluzii
Auditul a evoluat în timp de la o verificare exhaustivă a tranzacţiilor în vederea
detectării fraudelor, către o verificare prin sondaj, în scopul depistării principalelor riscuri ale
entităţilor şi evaluarea controlului intern care s-a organizat şi se exercită la nivelul acestora
Guvernanţa Corporativă este practic o încercare de a defini o buna practică
managerială si introducerea de mecanisme de verificare a implementarii şi funcţionării
acestora conform cerinţelor existente. Faptul ca România a intrat şi economic în spaţiul
european, este timpul ca profesioniştii să elaboreze un Cod de Guvernanţă Corporativă aşa
cum ţările europene şi l-au emis, l-au acceptat şi îl aplică.
Auditul intern ajută instituţia să îşi atingă obiectivele evaluând procesele sale de
management al riscurilor, de control si de conducere.
Auditorii interni pot prin consiliere permanentă, să ajute instituţia să identifice, să
evalueze şi să implementeze un dispozitiv de management al riscurilor şi de control care să
permită stăpânirea acestor riscuri.
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RESTRUCTURAREA COMPANIILOR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE
A ROMÂNIEI. CONCEPT, METODOLOGIE ŞI MĂSURARE
Dumitru D. POPESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Acest articol examinează restructurarea pe scară largă a companiilor de
stat din România, care a avut drept obiective restructurarea companiilor viabile, lichidarea
celor neviabile ,însănătoşirea sectorului financiar şi crearea condiţiilor pentru creştere
economică pe termen lung.
Restructurarea a presupus schimbarea modalităţii de conducere corporativă, a
structurii organizaţionale, a managementului, forţei de muncă, tehnologiilor, capitalului, a
producţiei şi vânzărilor.
Odată cu generalizarea crizei economice din România de la mijlocul anilor ’90 s-au
fundamentat şi implementat complexe strategii şi metodologii de restructurare, cuprinzând
deopotrivă sectorul industrial şi cel financiar.
Dimensiunile restructurării, resursele cerute şi încadrarea in termene definite de timp
au devenit chestiuni esenţiale. Acestea implicau strategii de alocare a resurselor limitate, pe
fondul lipsei cadrului legal de acţiune, a lipsei de expertiză în cadrul întreprinderilor
româneşti şi a ineficienţelor rezultate din activităţile desfăşurate de diversele entităţi
economice.
Acţiunile luate care s-au bazat pe analiza cost-beneficiu şi au fost măsurate astfel
încât să asigure că rezultatele dorite sunt obţinute în cadrul unui termen stabilit, au concurat
la crearea conceptului de „Restructurare pe baze de eficienţă”.
Aceasta a impus cu necesitate ca managerul să fundamenteze un program bine definit
al acţiunilor ce urmează a fi implementate, să stabilească un drum critic al acţiunilor,
precum şi identificarea priorităţilor pe termen scurt şi lung. Rezultatele restructurării în
România pot fi măsurate cu ajutorul diferiţilor indicatori de performanţă dar esenţialul îl
reprezintă selecţia corectă a indicatorilor precum şi o rafinare a interpretării faptelor.
Cuvinte-cheie: restructurare a întreprinderilor; plan de restructurare financiară (PRF);
hartă a riscului.
Clasificare JEL: D21, L33, G32.
Clasificare REL: 19F, 19I.
Restructurarea corporativă a companiilor de stat ca provocare
Stabilirea fundamentelor
O restructurare reuşită nu este posibilă fără o fundaţie puternică turnată prin acţiunea
guvernului asupra politicilor economice.
• În primul rând trebuie să fie fortificată stabilitatea economică generală pentru a
furniza încrederea necesară restructurării datoriilor. Preturi, rate ale dobânzii şi curs de
schimb stabile sunt necesare pentru ca debitorii, creditorii şi potenţialii investitori să aibă
încrederea necesară pentru a face afaceri;
• Scala şi tipul crizei corporative trebuie să fie rapid analizate de către autorităţi si
bănci pentru a determina daca problemele sunt sistemice si daca este astfel oportun ca
guvernul să preia rolul de lider. Analiza crizei corporative poate să se bazeze pe calcule
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rapide ale capacităţii de plata la nivelul tuturor agenţilor, ale cererii de credit, ale creşterii
împrumuturilor neperformante şi ale falimentelor;
• O strategie cuprinzătoare pentru restructurare, care să cuprindă sectoarele
corporative şi financiare, trebuie schiţată rapid odată ce criza a fost determinată ca fiind
sistemică. Implicarea părţilor interesate în formularea strategiei îmbunătăţeşte credibilitatea,
ca şi prezentarea transparentă a obiectivelor, sarcinilor şi metodelor de implementare. Suedia,
în timpul crizei bancare de la începutul anilor 1990 şi Coreea în 1997-1998, au beneficiat de
formularea timpurie şi cuprinzătoare a strategiilor de restructurare.
• Un mediu contabil de susţinere şi care să fie legal şi să reglementeze este necesar
pentru o restructurare corporativa de succes. Aspecte legale importante ale restructurării
includ standarde şi reguli pentru investiţiile străine şi politici de fuziune şi achiziţie. Regulile
ce guvernează conversia datoriei de capital şi vânzarea de active trebuie deseori schimbate
pentru a facilita tranzacţii de restructurare noi şi complexe.
• Guvernanţa corporativă trebuie sincronizată cu standardele internaţionale pentru a
furniza stimulente pentru firmele viabile să îşi restructureze bilanţurile şi să îşi maximizeze
valoarea. O guvernanta îmbunătăţită este necesară nu numai pentru a împinge managerii spre
restructurarea serviciului datoriei existent, ci şi pentru a opera profitabil şi pentru a
îmbunătăţi profitul viitor. Deseori liberalizarea investiţiilor străine poate promova o
guvernanţă bună prin importarea celor mai bune practici internaţionale.
• Închiderea corporaţiilor neviabile poate aduce costuri sociale care pot necesita
acţiuni de compensare ale guvernului pentru ajutorarea săracilor şi menţinerea susţinerii
politicii pentru restructurare. Ungaria si Polonia au luat măsuri pentru reducerea disparităţii
veniturilor la mijlocul anilor 1990, ceea ce a reflectat mai mult decât o restructurare
corporativa, deşi cu un succes moderat. Măsurile sociale ar trebui formulate cu ajutorul
corporaţiilor şi a sindicatelor.
Restructurarea Sectorului Financiar
Chiar şi după ce fundamentele au fost turnate, restructurarea corporativă nu poate avea
spor fără un progres substanţial în sectorul financiar. Drenarea capitalului bancar ca parte a
crizei va duce de obicei la o reducere a împrumuturilor către corporaţiile viabile şi neviabile
deopotrivă, înrăutăţind contracţia generală. Mai mult, băncile trebuie să aibă capitalul şi
stimulentele pentru a juca un rol în restructurare.
Prima sarcină a restructurării financiare este de a separa instituţiile viabile de cele
neviabile, pe cât posibil. Pentru a face aceasta, asistenţa financiară şi tehnică de la instituţiile
financiare internaţionale poate fi de ajutor.
Restructurarea Sectorului Corporativ
Restructurarea corporativă poate începe doar atunci când băncile şi jucătorii de pe
piaţă sunt disponibili şi capabili să participe. Ca şi în sectorul financiar, prima sarcina este să
se facă distincţia între corporaţiile viabile şi cele neviabile. Corporaţiile neviabile sunt acelea
a căror valoare de lichidare este mai mare decât valoarea lor luând în considerare potenţialele
costuri de restructurare, cursul de schimb echilibrată şi rata dobânzii. Închiderea firmelor
neviabile asigură faptul că ele nu absorb credit şi nu înrăutăţesc pierderile bancare.
Identificare corporaţiilor neviabile este îngreunată de către performanţa slabă a sectorului
corporativ din timpul şi imediat după criză. Firmele viabile şi neviabile pot fi identificate
folosind simulări ale profitului şi proiecţii ale bilanţului în urma unei analize corecte.
Lichidarea corporaţiilor neviabile în timpul unei crize sistemice necesită de obicei
stabilirea unor noi mecanisme care să ocolească procedurile standard de faliment.
Guvernul trebuie de asemenea, să decidă cum se vor elimina activele corporaţiilor
lichidate. Întârzieri în eliminarea activelor blochează resursele economice, încetinesc
recuperarea economica şi împiedică restructurarea corporativă.
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Bilanţurile corporaţiilor viabile trebuie restructurate. Restructurarea va implica
creditori domestici privaţi şi creditori străini, creditori deţinuţi de stat şi corporaţii de
management al activelor, dar şi părţi interesate ca sindicate şi guverne. De obicei
restructurarea bilanţului are loc prin reducerea datoriei sau prin conversia datoriei în capital.
Alegerea tipului de implicare a Guvernului
Trecutul a arătat că restructurarea corporativa la scara mare necesită preluarea rolului
de lider de către guvern pentru a stabili priorităţile, a limita costurile crizei economice şi
sociale, a analiza eşecurile şi a soluţiona obstrucţiile cauzate de grupurile de interese
puternice. Rolul guvernului în restructurarea corporativă este specific fiecărei ţări datorită
complexităţilor, consecinţelor sociale şi implicării diferitelor elemente ale societăţii. Astfel,
există puţine principii operaţionale generale sau căi evidente de organizare a politicilor alese,
mai ales în comparaţie cu alte zone cu politici structurale, cum ar fi liberalizarea contului de
capital şi reforma pieţei muncii. Nevoia ca guvernul să îşi extindă şi mai apoi să-şi micşoreze
rolul ajuta la explicarea lungii perioade necesare pentru finalizarea restructurării. Noile
instituţii de restructurare pot fi supuse la constrângeri economice şi politice care forţează
guvernul să cântărească limitele acceptării compromisurilor, în special între costurile pe
termen scurt ale restructurării (şomaj, scădere dramatică a preţurilor activelor) şi beneficiile
pe termen lung (îmbunătăţirea alocării resurselor şi bilanţuri credibile)
Restructurarea – baza asigurării viabilităţii comerciale prin modificări
controlate
Restructurarea unei activităţi comerciale implică modificări, referitoare la modul în
care o companie creează valoarea şi livrează respectiva valoare sub formă de produse sau
servicii pe piaţă.
Determinarea gradului şi a concentrării unor astfel de modificări, ca şi implementarea
acţiunilor necesare pentru a conduce la aceste modificări este o sarcină dificilă care comportă
anumite riscuri.
Restructurarea reprezintă un angajament serios care trebuie condus în mod cât se
poate de corect, cerând, de la bun început, o implicare totală a managementului companiei şi
a oricăror alte părţi interesate.
Ca o dovada a acestei angajări, conducerea întreprinderilor, indiferent de situaţia
financiară a respectivelor firme, trebuie să organizeze şi să opereze pe baza unui program
continuu de analiză sistematică, pornind de la „baza zero” a valorilor, generate de fiecare
activitate în parte, din întreprinderile în cauză. În general acest lucru se efectuează, pe
parcursul procesului de elaborare a planului de afaceri şi de alocare a bugetului. Trebuie sa
admitem faptul că situaţia este cu atât mai dificilă pentru întreprinderile de stat, care nu
operează pe baza unor sisteme moderne de alocare de costuri şi nu posedă noţiuni despre ceea
ce reprezintă un centru de profit.
Cu toate acestea, schimbările neprevăzute care caracterizează o economie în general
şi, cu deosebire, schimbările aduse de concurenţa la care este supusă o întreprindere pe piaţă,
conduc la ideea că o astfel de evaluare trebuie efectuată în mod frecvent.
Această evaluare periodică a activităţii va demonstra, aproape fără putinţă de tăgadă,
necesitatea aducerii de schimbări în administrarea activităţii, pentru a o adapta mai bine
cerinţelor cu care este confruntata atât în ceea ce priveşte organizarea activităţii pe plan
intern, cat şi în modul în care întreprinderea interrelaţionează cu piaţa.
Acest proces de „evaluare şi ajustări intermediare”, pe măsură ce conducerea
„navighează” de-a lungul drumului critic definit în planul de afaceri, se traduce, în timp
printr-o activitate restructurată.
Succesul unei activităţi este, în mod fundamental, măsurat, în măsura în care
conducerea unei întreprinderi îndeplineşte acest proces – viabilitatea comercială pe termen
lung a unei întreprinderi fiind, într-adevăr, dependentă de capacitatea conducerii de a
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implementa modificările necesare pentru maximizarea punctelor ţări şi minimizarea punctelor
slabe dintr-o firmă.
Pasul 1
Celule de
activitate
Termene
specifice

Pasul 2
Analiza şi ajustare
Monitorizarea şi cuantificare
situaţiei/rezultatelor

Actiuni initiale
Financiare
De Produtie
De Marketing
De Munca
Restructurarea datoriei
org. şi control
Ciclul 1

Evaluarea situatiei
Adaptarea misiunii
Un nou set de acţiuni
şi necesar de resurse

Pasul 3
Celule de activitate
Planificare în timp

Acţiuni secundare
Financiare
De Productie
De Marketing
De Munca
Restructurarea datoriei org. şi
control
Ciclul 2

Figura 1. Cicluri ale planului de acţiuni de restructurare

În cazul întreprinderilor din România, s-a înţeles clar că este nevoie de un anumit grad
de restructurare în toate companiile, datorită pierderii pieţelor primare, nivelului tehnologic
scăzut, costului capitalului de lucru, costului consumurilor energetice etc.
Aspectele critice, care se conturează în momentul de faţă, sunt gradul de restructurare
cerut, resursele necesare şi viteza procesului. Toate aceste aspecte au fost, în mod clar, legate
de lipsa de resurse, cadrul juridic, expertiza – performanţele slabe generate, ca şi gradul
ridicat de complexitate a activităţii, efectuate de diferite entităţi, care sunt resimţite la nivelul
întregii economii.
Costul, reprezentat de lipsa de mobilizare şi de amânare a implementării programelor
de restructurare, este în relaţie directă cu numărul de acţiuni imperativ necesare şi abordări
selective care va creşte în mod gradual. Studiile de fezabilitate şi dezbaterile, privind
restructurarea pre- sau postprivatizare trebuie scoase din şi aplicarea „Regulii 80/20” devine
necesară.
În mod cat se poate de simplist: dacă este posibil să se implementeze un modul dintrun set de acţiuni potenţial capabile să conducă la realizarea unei proporţii semnificative din
obiectivele generale, trebuie să se procedeze etapizat, efectuându-se ajustările pe măsură ce
apare necesitatea acestora.
Aceasta reprezintă esenţa unei restructurări pe baze de eficienţă, care este propusă ca
metodologie, şi tema aplicabilă acestei activităţi, indiferent dacă este vorba despre
conducerea sau implementarea procesului de schimbare.
Restructurarea pe baze de eficienţă care ca oricare acţiune să fie justificată prin
raportul cost/beneficiu şi să fie astfel evaluata încât să asigure obţinerea rezultatelor dorite
într-o anumită limită de timp.
Managerul trebuie să aibă:
a) un program de acţiuni clar;
b) un drum critic de parcurs de întreprindere;
c) priorităţi pe termen scurt şi lung.
În procesul de schimbare, care însoţeşte, implicit, orice proces de restructurare,
manager-ul se poate conduce după o regulă foarte simplă: „Situaţie – Misiune – Acţiune”, cu
alte cuvinte:
1. analiza periodică a activităţii;
2. adaptarea activităţii la un set realist de obiective;
3. implementarea unui set de acţiuni corespunzătoare.
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Această regulă de bază a unei conduceri moderne poate fi aplicată periodic, prin
analizarea situaţiei, generate de acţiunile pe termen scurt, care au fost implementate.
În cazul în care situaţia a înregistrat fie o îmbunătăţire, fie o deteriorare, obiectivele
trebuie fie menţinute, fie adaptate în mod realist, urmând ca un nou set de măsuri să fie
implementate.
În figura 1 este prezentat schematic acest proces.
Restructurarea la nivel de întreprindere
Identificarea obiectivelor realizabile şi asumarea responsabilităţii
Restructurarea fostelor întreprinderi de stat este o acţiune complet diferită faţă de
restructurarea unei societăţi comerciale.
Conducerea fostelor întreprinderi de stat este, în general, orientata spre producţie,
fiind alcătuită din profesionişti, obişnuiţi să primească o misiune definită de autoritatea la
nivel central, care răspundea şi de furnizarea resurselor.
Misiunea conducerii unei întreprinderi de stat era, în mare măsură, să controleze
procesul de livrare, în conformitate cu specificaţiile cerute din afara firmei.
Restructurarea la nivel de întreprindere cere ca acţiuni dificile şi sensibile să fie
implementate de managementul firmei, trebuind ca aceasta să identifice opţiuni strategice şi
să evalueze progresul în mod gradual.

Implementarea
schimbarilor
necesare
pentru
realizarea unei
cresteri
sustinute şi a
unui flux de
numerar pozitiv

Actiuni pe termen
imediat/ scurt
pentru generarea
de lihiditati

Actiuni pe termen
mediu şi lung

– implementarea acţiunilor pe termen scurt şi
monitorizarea rezultatelor
– analiza marjelor de profit şi a sistemului de
preturi, pentru fiecare linie de produse
– menţinerea sub control a pragului minim de
rentabilitate
– reducerea vitezei de rotaţie a activelor şi a
stocurilor
– renegocieri cu furnizorii, clienţii şi intermediarii
– îmbunătăţirea plăţilor în numerar şi a
decontărilor
– îmbunătăţirea fluxului de numerar şi reducerea
tranzacţiilor de tip „barter”
– redimensionarea producţiei
– analiza investiţilor, pe baza raportului
cost/beneficiu
– planificarea activităţii şi a bugetului de la baza
zero
– urmărirea proiectului şi cuantificarea rezultatelor
– restructurarea datoriilor şi gestionarea pasivelor
– stabilirea de sisteme de contabilitate a
costurilor şi de centre de profit
– implementarea sistemelor de control al
calităţii
– perfecţionarea, reconversia şi realocarea
resurselor umane
– crearea de resurse interne, pentru investiţii şi
dezvoltare
– raţionalizarea activităţilor secundare şi
vânzarea de active

Figura 2. Acţiuni de generare a fluxurilor de lichidităţi

În ceea ce priveşte familiarizarea conducerii undei foste întreprinderi de stat cu acest
proces, se poate afirma că este ca şi inexistentă, iar situaţia este chiar şi mai dificilă prin lipsa
de expertiză şi menţinerea, în continuare, a unor politici trenante.
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În consecinţă, este esenţial ca managerul sa implementeze ceea ce este realizabil, fără
intervenţie exterioara şi să construiască foarte repede „momentul de lansare”, pentru un
control eficient al costurilor şi pentru ameliorarea lichidităţii în timpul schimbării politicii
şi/sau achiziţionării de resurse din exterior.
Este fundamental, pentru conceptul de restructurare pe bază de eficienţă, să se
identifice obiectivele realizabile şi să se asume responsabilitatea unui plan de acţiuni.
Punctul de demarare trebuie să îl constituie înţelegerea unora dintre acţiunile pe
termen scurt care trebuie întreprinse, ca şi a unor schimbări strategice necesare pe termen
lung, pentru furnizarea de noi instrumente de lucru în filozofia societăţii, infrastructura
managerială şi alte elemente de importanţă pentru conducerea activităţii.
Tehnici de evaluare rapidă şi de creare a momentului de lansare
În scopul evaluării rapide a unei companii, se poate apela la tehnica de „Evaluare a
Riscului”.
Acesta este un proces de analiză a „peisajului” operaţional al unei companii –
operaţiile interne şi mediul exterior în care funcţionează – şi identificarea „locurilor fierbinţi”
care prezintă cel mai ridicat risc.
Aceasta tehnică va oferi managerului şi personalului de conducere posibilitatea să se
concentreze pe arii de activitate care pot suporta modificări fără intervenţii sau investiţii
exterioare, într-un efort conjugat de creare a momentului de lansare a restructurării.
Aceste puncte fierbinţi sunt, potenţial, acelea care pot genera reduceri de costuri
pentru generarea de lichidităţi şi ele vor reprezenta subiecte prioritare dintr-un Plan de
Acţiuni pe Termen Scurt (PATS), fiind prima fază a unui program complet de restructurare.
Beneficiile iniţiale ale planului de acţiuni pe termen scurt, pentru o companie care nu
este încă privatizata, ar putea fi:
1. abilitatea conducerii să întreprindă acţiuni mai dificile şi pe termen mai lung;
2. planificarea mai eficientă a timpului şi a resurselor necesare unui program de
restructurare complet;
3. promovarea înţelegerii şi atragerii în proces de către personalul de conducere;
4. poziţionarea întreprinderii pentru privatizare;
5. reducerea presiunii asupra bugetului naţional în timpul procesului de transfer de
proprietate.
În continuare (figura 3), este prezentată o matrice de probleme care trebuie cuprinsă
în procesul de identificare a riscului, în privinţa zonelor de maxima atenţie. Aceste probleme
sunt conjugate cu problemele din planul de acţiuni pe termen scurt, fiind în Ramura 1 şi sunt,
în general, probleme care pot afecta imediat procesul de implementare şi care au potenţial sa
genereze îmbunătăţiri imediate în lichidităţi.
Restructurarea pe bază de eficienţă este o abordare realistă a restructurării unui mare
număr de întreprinderi complexe dintr-o gamă variată de sectoare industriale şi agricole, întro perioadă de timp scurtă şi cu resurse limitate. Aceasta abordare menţine, ca obiectiv primar,
identificarea îmbunătăţirilor imediate care pot fi implementate gradual de către conducerea
întreprinderii, fără intervenţie exterioară sau cu intervenţie minimă, pentru a avea timpul
necesar redresării complete a întreprinderii.
Acest proces gradual trebuie să fie măsurat după metode noi şi va fi monitorizat în
etape pentru identificarea necesităţii unor corecţii intermediare, în abordarea şi metodologia
restructurării pe termen lung a unei anumite întreprinderi.
De exemplu, în cazul întreprinderilor cu grad ridicat de complexitate, procesul iniţial
de evaluare poate dura până la 180 de zile, pentru a definitiva şi obţine analiza şi aprobările
necesare de la părţile interesate.
În timpul acestei perioade, situaţia financiară a întreprinderii se poate îmbunătăţii sau
deteriora suficient, pentru a conduce către un set de masuri de redresare mai mult sau mai
puţin drastice.
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Administrarea tranziţiei spre viabilitate comercială
Identificarea riscului asociat schimbării şi implementarea controalelor

Reechiparea
infrastructurii
interne

– organizaţie şi management
– sistemele de management
al informaţiei şi de raportare
– dezvoltarea unui sistem de
livrare flexibil

Schimbarea culturii
corporative şi a
modului de conducere
a afacerii

– asigurarea calităţii
– managementul pierderilor şi
eficienţa energiei
– conştiiciozitatea costurilor
– împuternicirea angajatilor pentru
îmbunătăţirea mediului de lucru
– avansarea către o corporaţie
virtuală

Schimbarea
modalităţii de
gestionare a relaţiilor

– relaţiile clientvânzător
– relaţiile cu părţile
interesate

Figura 3. Etape ale evaluării riscurilor

Ca urmare, timpul este esenţial şi imperativ, ca masuri imediate să fie luate pentru a
stopa o deteriorare şi mai accentuata şi pentru a păstra valoarea care poate fi privatizată în
final.
Abordarea de baza a restructurării, pe baze de eficienta, implică:
Selectarea Abordării corespunzătoare
Selectarea abordării corespunzătoare, pentru restructurarea fiecărei întreprinderi,
depinde de un număr de variabile dintre care unele includ:
a) profilul întreprinderii care trebuie restructurată, sectorul industrial sau agricol din
care face parte şi capacitatea entităţii care supraveghează proiectul.
• Gradul de dificultate a problemelor şi riscul comportat de supravieţuirea
întreprinderii.
• Tipul şi mărimea întreprinderii (de ex.: întreprinderi industriale faţă de agricole,
metalurgice faţă de chimice şi petrochimice, grad de integrare etc.).
• Numărul de întreprinderi şi şantiere şi alte aspecte de logistică.
• Gradul de expertiză din cadrul comitetului de evaluare şi din întreprinderea
selectată pentru restructurare.
• Importanţa sectorială a întreprinderii şi existenţa unei strategii sectoriale aprobate;
• Importanţa strategică a întreprinderii (privind veniturile din export, statutul de
producător unic, importanţa regională etc.);
• Nivelul tehnologic din întreprindere şi gradul de integrare din sector;
• Atitudinea conducerii, sindicatelor, ministerelor de resort faţă de proces.
b) obiectivele programului şi resursele disponibile
• Bugetul şi planificarea în timp şi legătura cu planificările altor programe naţionale;
• Restructurarea pre-privatizare faţă de restructurarea post-privatizare;.
• Numărul şi complexitatea produselor de livrat (de ex.: planuri de acţiuni pe termen
scurt pentru realizarea rapidă de lichidităţi, evaluări de mediu, scheme de reconversie
profesională);
• Gradul de disponibilitate, siguranţă şi complexitate a informaţiilor financiare şi
operaţionale la zi.
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• Legătura directă şi mandatarea privind realizarea programului de privatizare a
întreprinderii.
c) cadrul general în care este condus proiectul
• Numărul de părţi implicate şi gradul de angajare în proces.
• Mandate de la acţionari (stat sau populaţie).
• Cadrul legislativ (de ex.: adoptarea şi aplicarea legii falimentului) şi statului juridic
al întreprinderii care intră în restructurare.
• Nivelul de intervenţie exterioara necesar pentru asistenta tehnica, analize şi
aprobări periodice etc.
• Legătura cu alte priorităţi la nivel naţional (cum ar fi programe ale instituţiilor
financiare
• Existenta alianţelor strategice şi a acordurilor de cooperare.
• Durata de viata a entităţii responsabile pentru restructurare (de ex.: grup de
intervenţie faţă de Agenţie Guvernamentală).
(1) Analiza iniţială a întreprinderii vizavi de sector, tendinţa performanţei etc. pentru a determina nivelul
primejdiei financiare.
(2) Continuarea evaluării în amănunt a întreprinderii sau grupului de întreprinderi prin revizuiri la faţa
locului şi folosirea „tehnicilor de identificare a riscului” pentru identificarea celor mai importante probleme
fi
i
i
ti l
(3) Crearea şi implementarea „Planurilor de Actiune pe Termen Scurt” ţintind către micşorarea costurilor
operative, controlarea acestor probleme şi îmbunătăţirea lichidităţii.
(4) Dezvoltarea şi implementarea unui program general de restructurare financiara şi operaţională pe
termen lung într-o modalitate eficientă şi corespunzătoare.
(5) Restructurarea datoriilor şi negocierea creditelor către bancă, guvern şi furnizor pe baza unei
analize anterioare şi a fluxurilor de numerar proiectate ale întreprinderii.

Figura 4. Model de restructurare bazat pe eficienţă

Originalitatea abordării procesului de restructurare
A) Stabilirea unui „Sistem special de livrare a produsului” şi a echipei de specialişti de
bază care să se ocupe de livrarea următoarelor produse pentru o gamă variată de activităţi
industriale şi agricole, într-o perioadă de timp prestabilită şi cu resurse limitate:
1. Planuri de Acţiuni pe Termen Scurt
2. Acorduri de Conciliere
3. Planuri de Restructurare şi Redresare Financiară
B) Stabilirea de „Parteneriate pentru Privatizare” cu întreprinderea, prin „Acorduri de
Cooperare”, care să stipuleze elaborarea în comun, de către Agenţie şi conducerea
întreprinderii, a produselor de mai sus.
C) Stabilirea de „Alianţe Strategice” cu alte entităţi, cum ar fi ministerele de resort,
organizaţiile multilaterale etc., care au un obiectiv comun în reforma economică.
Prin aceste „Alianţe Speciale” să se obţină contribuţiile şi resursele critice necesare,
pentru elaborarea de planuri de redresare solide şi crearea de punţi de legătură, necesare
pentru livrarea planurilor într-o anumită perioadă de timp.
Efectuarea de Evaluări Iniţiale ale întreprinderilor şi urmărirea îndeplinirii
următoarelor obiective:
1. Selectarea şi clasificarea întreprinderilor.
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Procesul de triere
evaluarea de:

Tendinţele de performanţă
ale operaţiunilor

Lichiditatea şi
profitabilitatea generală

Situaţia sectoarelor şi pozitţa
în piaţă/competitivitatea

Viabilitatea
probabilă

Clasificarea iniţială a companiilor
Viabile din punct de
vedere commercial – fără
scgimbări majore
Potenţial viabile – dar
necesitând restructurari
majore

Potenţial viabile – dar dependente
de marile schimbări operaţionale

Risc mare de restructurare –
candidate posibili pentru lichidare
sau conservare

Figura 5. Procesul de producţie – Etapa 1

Analiza amănunţită a operaţiunilor şi
finanţelor

Plan de
restructurare
cuprinzător

– Analiza financiară şi proiecţie a fluxurilor de
numerar
– Analiza solvabilităţii şi a pragului minim de
rentabilitate
– Evaluarea activelor şi pasivelor
– Evaluarea pieţei şi a preţurilor
– Evaluarea tehnologiei
– Evaluarea managementului şi a muncii
– Strategii de investire în fabrică şi
echipament
– Evaluarea liniei de produse

Plan pe
termen scurt

Figura 6. Evaluare aprofundată

Sisteme de avertizare prealabilă, necesare pentru alertarea diferitelor părţi interesate şi
pentru luarea deciziilor intermediare corespunzătoare.
Planuri de Acţiuni pe Termen Scurt (PATS), care pot fi implementate, în mod gradual
de către conducerea întreprinderilor pentru reducerea presiunii financiare, până la elaborarea
planurilor pe termen mai lung.
„Criterii de abordare a creditelor discreţionare”, care vor oferi întreprinderii suportul
specific intermediar, acordat în mod justificat şi care sa permită continuarea operaţiilor în
timpul procesului de restructurare.
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„Asistenţa tehnică specială”, care sa ofere expertiza managerială şi operaţională
necesară şi know-how de bază, pentru administrarea mai eficientă a procesului de tranziţie
către privatizare.
Analiza Operaţională şi Financiară de adâncime, în timp ce monitorizează
îndeaproape implementarea graduală a PATS şi acordarea creditelor discreţionare, precum şi
adaptarea pentru îmbunătăţirile sau deteriorările de pe parcurs ale întreprinderii.
Evaluarea de adâncime a structurii datoriei şi elaborarea de strategii iniţiale, pentru
obţinerea de acorduri şi planuri de conciliere intre întreprinderi şi creditori.
Finalizarea PRRF-ului (programului de restructurare şi redresare financiară) şi
efectuarea unui proces de analiza care sa includă principalele părţi interesate şi care să
asigure că exista un acord tacit de participare a tuturor părţilor interesate, pentru facilitarea
procesului de implementare.
Pe lângă clasificarea iniţială a companiilor, procesul de triere furnizează o indicaţie
pentru modul de abordare şi metodologiă ce se vor utiliza în restructurare.
Faza 1
Procesul de „triaj” este important pentru ca stabileşte întreprinderile fără viabilitate
comercială şi candidaţii evidenţi la lichidare, într-o faza timpurie a evaluării.
Acest proces permite separarea de alte întreprinderi care apar ca având viabilitate
comercială în timp şi permite Agenţiei sa avertizeze din timp părţile interesate, pentru ca
acestea să se pregătească să întreprindă acţiuni dificile pe termen scurt, cu impact posibil
mare pentru sector şi zonă.
De asemenea, prin identificarea de la bun început a întreprinderilor viabile, se poate
realiza o alocare mai bună a resurselor insuficiente, prin asistenta direcţionată mai mult către
acele entităţi viabile decât către candidaţii la lichidare.
Continuarea sprijinirii întreprinderilor, pe baza acestor criterii de selecţie, va prezerva
valoarea comercială şi va oferi timpul necesar pentru ca întreprinderea să se redreseze.
Faza 2
Următoarea fază de activitate implică o evaluare de profunzime a operaţiilor şi a
situaţiei financiare pentru elaborarea Programelor de Restructurare Complexe care vor avea
ca rezultat rate mai bune de supravieţuire a întreprinderilor după privatizare.
De asemenea, efectuarea măsurilor şi acţiunilor necesare poate genera nivele mai
ridicate de „comercializare” şi de performanţă în aceste întreprinderi, făcându-le mai atractive
pentru investitori şi având şanse să obţină preţuri mai bune pentru activele lor.
În intervalul în care se elaborează Planurile de Restructurare Complexă (90-120 zile),
se identifică foarte rapid Acţiunile pe Termen Scurt care pot fi implementate de numerar mai
bune în perioada intermediară.
Aceste acţiuni implică schimburi clare, cum ar fi controlul consumurilor energetice şi
programe de minimizare a pierderilor, care nu necesită intervenţii externe.
Procesul de evaluare este efectuat la faţa locului la întreprinderi şi este strâns
coordonat împreună cu ministerul de resort. Acest proces înseamnă evaluarea fiecărui
element operaţional important, printre care se număra:
• evaluări financiare şi proiecţii de flux de numerar;
• analiza solvabilităţii şi a pragului minim de rentabilitate;
• evaluări de active şi pasive;
• evaluări de piaţă şi de preţuri;
• evaluări tehnologice;
• evaluări manageriale şi de personal;
• strategii investiţionale privind mijloacele fixe;
• evaluări ale liniilor de produse.
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Faza 3
După evaluarea de profunzime a operaţiilor şi a situaţiei financiare există posibilitatea
să se identifice potenţialul pentru raţionalizarea sectoarelor industriale prin fuziuni şi divizări,
rezultatul fiind, desigur, o agregare mai competitivă a obiectivelor industriale ramase.
De-a lungul acestui proces, se întreprind eforturi specifice de transfer de know-how
către managementul întreprinderii şi de realocare a forţei de muncă excedentare, conturânduse şanse mai mari de supravieţuire după privatizare.
Colaborând cu conducerea întreprinderii, Agenţia de Restructurare are posibilitatea să
identifice zonele operaţionale care pot fi eficientizate şi optimizate prin Programe de
Asistentă Tehnică Specială, pentru a pune la dispoziţie expertiza managerială şi operaţională,
vitală pregătirii conducerii şi întreprinderii pentru privatizare.
Ca produse auxiliare livrate de Agenţie sunt Evaluările pentru scopuri precise, care
oferă întreprinderii şi părţilor interesate următoarele beneficii:
O evaluare de mediu pentru identificarea potenţialelor obstacole în calea privatizării
sau a problemelor care pot reprezenta riscuri financiare pentru activitatea viitoare a
întreprinderii;
O evaluare pentru realocarea forţei de muncă, cu scheme de asistenţă pentru
restructurări masive de personal;
O evaluare a datoriei care să ofere strategia pentru concilierea datoriilor şi a plăţilor
restante, prin ştergerea datoriilor, scutiri fiscale, concesiuni şi/sau conversii datorie-capital.
Faza 4
Ultima fază a restructurării înainte de privatizare este să se identifice, acolo unde este
posibil, legăturile specifice cu procesul de privatizare şi cerinţele de asistenta postrestructurare, care să se adreseze nevoilor permanente ale acestor întreprinderi şi care să
continue procesul de „comercializare” până la privatizarea acestora.
Asistenţa Tehnică continuă pentru modernizarea producţiei, capacităţii manageriale şi
de marketing, care să includă şi să îmbunătăţească iniţiativele de know-how demarate de
Agenţie, în timpul procesului de elaborare a planurilor de restructurare financiară.
Elaborarea de planuri de capital, în acord cu planurile de restructurare a
întreprinderilor şi posibilităţii de acces la capitalul de lucru, în limite de preţuri rezonabile,
prin credite şi garanţii speciale acordate conform necesarului de capital de lucru, pentru
întreprinderile care dovedesc o redresare a activităţii lor.
Asistenţa continuă şi continuarea oportunităţilor de fuzionare şi achiziţie,
redimensionarea etapizata prin divizări şi planuri de raţionalizare şi de trecere în conservare
sau programe de lichidare.
Restructurarea pe bază de eficienţă a costurilor
A fost necesar, datorită extinderii complexităţii ce caracterizează portofoliul Agenţiei,
dar şi din cauza limitelor de timp, ca Agenţia să identifice noi metode, pentru a fi mai
eficienta în proiectele desfăşurate de aceasta în mod gradual.
Un exemplu relevant îl constituie abordarea diferită pe care a avut-o Agenţia pentru
elaborarea de planuri, privind operaţii pe scară mai redusă (Proiectul 500 pentru toate
întreprinderile cu mai puţin de 500 de angajaţi), care a fost distinctă faţă de abordarea legată
de întreprinderile mari, puternic integrate, ca cele din sectoarele chimic şi petrochimic.
Sintetic, nu există niciun fel de justificare, din punct de vedere al costurilor implicate, sa se
aloce acelaşi timp şi resurse unor întreprinderi care, în mod evident, nu ocupa poziţii de
„leader” în sector şi nici nu contribuie semnificativ la dezvoltarea economică, iar în unele
cazuri, dovedesc chiar perspective negative de supravieţuire.
Urmare a acestei cerinţe de eficienţă, un număr de alte tehnici şi metodologii pe baze
de eficienţă au fost elaborate şi utilizate de Agenţie şi anume:
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a) Tehnica de „triaj” utilizată pentru întregul portofoliu (de ex.: evaluarea rapidă a
gravităţii problemelor financiare şi a şanselor de supravieţuire a întreprinderilor şi alocarea de
resurse în mod corespunzător);
b) Tehnica de „urmărire rapidă” a oricăror întreprinderi care pot fi privatizate sau
lichidate rapid.
Triaj

Urmărire
rapidă

Identificarea
riscurilor
Planuri de acţiune
pe TS

Restructurarea sectorială faţă de
restructurarea întreprindere cu
întreprindere
Modele generice

Figura 7

c) „Identificarea riscurilor” în zona operaţională a întreprinderii (de ex.: izolarea
zonelor cu risc ridicat) şi tehnica de „avertizare din timp” a diferitelor părţi interesate, cum ar
fi Ministerul Muncii, pentru a se putea face faţă situaţiei de reduceri masive de personal dintro întreprindere.
d) „Planuri de Acţiune pe Termen Scurt” (PATS) care se concentrează pe lichiditatea
imediată (cu creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor şi a activelor, vânzări de active, reduceri
de personal etc.), care sunt gradual implementate de conducerea întreprinderii, în timp ce se
elaborează un program complex de redresare.
e) Restructurarea sectorială faţă de restructurarea întreprindere cu întreprindere (de
ex.: concentrarea atenţiei pe primii 2 sau 3 „leaderi” din sector care deţin cota cea mai mare
de piaţă). Prin restructurarea acestor companii se vor genera anumite forte în sector care vor
antrena alţi agenţii şi furnizori în proces.
f) Elaborarea de modele generice pentru realocarea personalului în întreprinderi, cu
risc scăzut şi cu operaţii standardizate (aşa cum sunt modelele elaborate de Agenţie pentru
întreprinderile avicole). Reducerea de personal este un indicator – cheie în ceea ce priveşte
dorinţa conducătorilor din întreprinderi de a crea momentul de lansare necesar redresării şi de
a demonstra o poziţie fermă faţă de restructurare, în general.
Rezultatele restructurării întreprinderilor de stat în România
Procesul de restructurare a companiilor comerciale de stat din România a început cu
Decizia de Guvern nr. 301/06.29.1993 la iniţiativa programului special de supraveghere a
unor companii comerciale caracterizate printr-un statut financiar critic, din cauza datoriilor
faţă de furnizori, bănci şi faţă de bugetul de stat, şi având un impact negativ asupra economiei
României.
Prima transa a inclus 30 de companii comerciale deţinute de stat din sectoarele chimic,
petrochimic, construcţii de maşini, metalurgie, materiale de construcţii şi textil.
Răspunzător de coordonarea procesului era Comitetul de Restructurare compus din
reprezentanţii Ministerului de Finanţe, Ministerului Industriilor, Fondului Proprietăţii de Stat
(FPS) şi Băncii Naţionale a României. Instalarea Diviziei de Restructurare Selectiva în cadrul
FPS a condus la lichidarea Comitetului de Restructurare.
Pentru a avea coerenta şi unitate în mobilizarea mecanismelor, operaţiunilor şi
resurselor umane necesare materializării procesului de restructurare – generator al
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implementării reformelor macroeconomice şi al opţiunilor de ajustare exprimate de Guvern,
Agenţia de Restructurare a fost creata prin Decizia de Guvern nr. 780/1993.
Principalele atribuţii ale Agenţiei de Restructurare erau:
• Coordonarea restructurării companiilor comerciale preponderent de stat;
• Diagnosticarea şi crearea de programe de restructurare pentru companiile
comerciale aflate în portofoliul sau;
• Ţinerea unei evidenţe lunare a procesului de restructurare;
• Supravegherea alocării fondurilor şi a garanţiilor necesare obţinerii de împrumuturi
bancare pentru implementarea programelor de restructurare.
Luând în considerare atribuţiile primite prin Decizia de Guvern nr. 780/1993, Agenţia
de Restructurare a abordat pentru prima data restructurarea la nivel microeconomic ca fiind
un complex de schimbări ale componentelor tehnice, tehnologice, organizaţionale, financiare
şi de management din cadrul agenţilor economici, pentru a se asigura ca sunt viabili într-un
mediu competitiv naţional sau internaţional.
Îndeplinirea acestui obiectiv a facilitat:
• Identificarea cotelor de piaţă pentru care există cerere;
• Redimensionarea companiilor comerciale sau a capacităţilor de producţie
depinzând de cerere;

I.

II.
1
2.

3.
4.

III.
1.
2.
3.

4.

Măsuri – Total
(tehnice,
organizaţionale,
management –
nr.)
Efort propriu
(milioane lei)
Capacităţi
producţie închise
(mil. Lei
producţie)
Active ce au dus
la închiderea
capacităţilor de
producţie (mil.)
Sales of assets
(mil. lei)
Disponibilizări
total (nr.) din
care
– cu 6 salarii
compensatorii
(nr.)
Efort extern
Credite FPS (mil.
lei)
Credite bancare
(mil. lei)
Buget (fiind
recuperare) –
total (mil. lei) din
care:
– pentru gaze şi
energie (mil. lei)
– pentru salarii
compensatorii
(mil. lei)

Total industrie 1995
Prognoză
Realizat
%
1.077
873
81.1

Total agricultura 1995
Prognoză Realizat
%
975
720
73.8

Total General AR 1995
Prognoză Realizat
%
2.052
1.593
77.6

478

735.861

3.517.452

-

740.193

111.3

30.025

9.556

31.8

(1.989)

58

(27.172)

(21.785)

80.2

(3.427)

(1.013)

29.6

(21.094)

(16.262)

77.1

47.1
59

202.001
293.000

79.474
279.000

39.3
95.2

415.295
661.000

179.864
496.000

43.3
75

147.263

83.9

11.420

1.431

12.5

186.839

148.694

79.6

149.333

129.314

86.6

9.157

1.044

11.4

158.490

130.358

82.2

26.086

17.949

68.8

2.263

387

17.1

28.349

18.336

64.7

1.314.955

843.096

64.1

603.992

503.376

83.3

1.918.947

1.346.472

70.2

13.723

448.685

-

300.869

23.8

2.750

3.061

(19.796)

83.4

(3.427)

(17.667)

(15.249)

86.3

213.294
368.000

100.390
217.000

175.419

772.138

3.068.767

-

439.324

27.275

6.495

(23.745)

425

3.269,6
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Total industrie 1995
Prognoză
Realizat
%
Acorduri de
conciliere – total 320.909
(mil. lei), din
118.324
care:
a) cu bugetul de 875.722
stat (mil. lei)
b) cu băncile
(mil. lei)
c) cu furnizorii
(mil. lei)

Total agricultura 1995
Prognoză Realizat
%

Total General AR 1995
Prognoză Realizat
%

319.671

99.6

22.646

20.243

89.4

343.555

339.914

98.9

112.525
410.900

95.1
46.9

381.073
200.273

358.499
124.634

94.1
62.2

499.397
1.075.995

471.024
535.534

94.3
49.8

Figura 8

• Implementarea centrelor de profit, pentru a facilita maximizarea valorii capacităţii
de producţie existentă şi a muncii, pentru a extinde relaţiile de cooperare şi pentru ajustarea la
cerinţele unei pieţe competitive;
• Suspendarea temporară, conservarea sau vânzarea, după caz a activelor sau
activelor fixe neutilizate în procesul de producţie;
• Corelarea nivelului de muncă cerut cu nivelul producţiei;
• Restructurarea datoriilor agenţiilor economici prin acorduri de conciliere cu
furnizorii, cu bugetul de stat, cu băncile şi cu ceilalţi creditori;
• Revocarea, asistată de FPS, a echipelor manageriale care nu implementează
măsurile stabilite de programele de restructurare;
• Încetarea şi lichidarea operaţiunilor ineficiente, împreună cu FPS, a companiilor
comerciale incapabile să îşi îndeplinească scopul.

Creşterea
colectarilor

286.489

488.608

6.540

471.024

179.664

496.000

535.534

418.610

2.933.920

76.63%

92.12%

67.84%

94.32%

43.31%

75.04%

49.77%

45.16%

197.94%

1.482.226

Reducerea
platilor si/sau a
costurilor

14

927.016

Alte surse

13

1.075.995

Credite
bancare

12

661.000

Fonduri FPS

11

415.295

Efortul
băncii

10

499.397

Bugetul
local

9

9.640

Bugetul de
stat

8

530.394

7

373.851

Total

6

2.464.059

3.565.572

5

69.11%

Realizat
(realizat/pl
anificat%)

4
Planificat

2

3

realizat

2
Pentru
1995

2.052

1
1

Nr.
măsurii

1.593

Măsura

77.63%

Nr.

Rezultat

Surse
proprii

Efort financiar
Acoperite din:

Figura 9

Iniţierea şi implementarea acestor măsuri au ţintit:
• Activitate economică profitabilă;
• Reducerea şi eventuala eliminare a datoriilor şi colectarea biletelor la ordin;
• Fluxuri de numerar pozitive;
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• Reducerea presiunii asupra finanţării de stat.
Agenţia de Restructurare a selectat anumite companii comerciale pentru procesul de
restructurare bazându-se pe:
• Volumul de pierderi;
• Volumul de restanţe;
• Poziţia strategică în sector şi în economia naţională;
• Impactul social al companiei.
Astfel 200 de agenţii economici de stat au fost selectat prin Decizia de Guvern nr.
445/1994.
Experţii Agenţiei de Restructurare alături de consultanţi străini au lansat în toamna lui
1994 procesul de restructurare, creând studii şi planuri de restructurare pe termen scurt pentru
companii din următoarele sectoare:
– metalurgie;
– chimie şi petrochimie;
– construcţii de maşini;
– sticla şi ceramică;
– agricultură.
Aceşti agenţii economici reprezentau aproximativ 30% din datornici şi peste 50% din
pierderile din economie.
Coordonarea procesului de restructurare a agenţiilor economici
sub supraveghere prin Ordonanţa nr. 13/1995
Coordonarea procesului de restructurare s-a desfăşurat în trei etape:
– crearea, supravegherea şi aprobarea programelor financiare;
– acorduri de conciliere pentru datorii;
– monitorizarea implementării măsurilor din programul de restructurare şi financiar şi
a rezultatelor financiare şi economice.
Fundamentarea şi supravegherea planurilor de redresare financiară
Principiile folosite în acest proces au fost de a plasa întreaga responsabilitate de
reducere a costurilor operaţionale şi de generare a fluxurilor de numerar pozitive asupra
managementu-lui agenţiilor economici, planurile de redresare financiară devenind anexe ale
contractelor semnate de management prin Legea nr. 66/1994.
Analiza efectuată de Agenţia de Restructurare a scos la iveală faptul că principalele
cauze ale situaţiei financiare proaste ale agenţiilor economici aflaţi sub supraveghere aveau
legătura cu:
• Pierderea pieţelor tradiţionale mai ales cele din fosta CAER;
• Existenţa unei capacităţi de producţie neexploatată;
• Organigrama încărcată;
• Insuficienţa resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii;
• Nevoia urgentă de modernizare a capacităţii de producţie pentru a:
− reduce costurile materialelor necesare şi costurile energetice cu un efect pozitiv
asupra costurilor în general;
− îmbunătăţii calitatea produselor cu un efect pozitiv asupra nivelului de
competitivitate;
− rezolva problemele importante legate de protecţia mediului.
• Inexistenţa unor strategii bine definite şi a unor planuri de afaceri;
• Tehnologii depăşite;
• Valoarea adăugată redusă a fiecărui produs;
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•
•
•
În

Management ineficient şi slab pregătit în raport cu noile condiţii de piaţă;
Sisteme de control interne ineficiente;
Presiune ridicată din partea sindicatelor şi disciplina scăzută a muncitorilor.
scopul rezolvării problemelor apărute toate planurile de redresare financiară au

inclus:
 Paşi măsurabili pentru reducerea costurilor şi îmbunătăţirea colectărilor;
 Proiecţii credibile care sa demonstreze cum un flux de numerar pozitiv poate fii
generat;
 Dependenţa redusă de suportul financiar guvernamental sub forma subvenţiilor şi a
garanţiilor pentru credite noi;
 Aprobarea costurilor de înlocuire şi modernizare pentru a creşte veniturile şi a
scade cheltuielile fără a conduce la extinderea capacităţii sau la noi investiţii.
Planurile de redresare, după cum se vede din figura 8, au furnizat pentru 1995 măsuri
menite să:
 Închidă capacităţi ce reprezentau echivalentul unei producţii în valoare de 735.861
milioane lei;
 Vânzări de active în valoare de 30.025 milioane lei;
 Reducere a personalului cu aproximativ 27.172 de persoane din care 21.094 au
primit 6 salarii compensatorii.
Măsuri suplimentare au fost oferite, finanţarea urmând să fie suportată de: FPS,
Ministerul de Finanţe şi bănci după cum urmează:
• Fonduri în valoare de 415.295 milioane lei de la FPS pentru modernizarea şi
îmbunătăţirea tehnologiei;
• Credite bancare în valoare de 661.000 milioane lei;
• Alocarea de la bugetul de stat a 186.839 milioane lei din fondul de recuperare
deţinut plăţilor de energie şi gaz şi plăţii salariilor compensatorii.
Pentru aceste măsuri ca şi pentru cele rezultate în urma acordurilor de conciliere cu
creditorii, rezultatele economice se vor materializa prin:
 Reducerea costurilor (927.016 milioane lei);
 Îmbunătăţirea încasărilor (1.482.226 milioane lei).
Concilierea serviciului datoriei
O etapă importantă a restructurării este reprezentată de acordurile de conciliere
încheiate între companiile aflate sub supraveghere şi creditorii lor, prin reeşalonarea,
reducerea şi chiar anularea datoriilor.
Acordurile de conciliere au fost încheiate în urma negocierii directe depinzând de
capacitatea de plată a debitorilor şi de puterea lor financiară.
Din totalul de 120 de companii comerciale aflate sub supraveghere speciala, aflate în
portofoliul Agenţiei de Restructurare, între 25 august 1995 şi 26 septembrie 1995, 115 au
încheiat acorduri de conciliere (39 din industrie şi 76 din agricultura); acordurile de conciliere
au fost semnate cu principalii furnizori şi cu băncile (BCR, BRD, BANCOREX,
EXIMBANK), iar cu Ministerul de Finanţe au fost semnate înţelegeri referitoare la facilităţile
fiscale.
Pe scurt, rezultatul acestor acorduri de conciliere a 115 companii comerciale a fost:
 Din 1.918.947 milioane lei datorate la 29 septembrie 1995 1.343.664 milioane lei
(71%) au fost conciliate;
 Din totalul datoriilor conciliate de 1.343.664 milioane lei, 964.070 milioane lei
reprezintă datorii reeşalonate către furnizori, bănci şi bugetul de stat (71.8%), 6.856 milioane
de lei reprezintă datorii reduse către furnizori, bănci şi bugetul de stat (0.5%) şi 372.738
milioane lei reprezintă anularea penalităţilor către furnizori, bănci şi bugetul de stat (27.7%).
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Monitorizarea implementării planurilor de redresare financiară
şi monitorizarea rezultatelor economice şi financiare
Implementarea măsurilor planurilor de redresare şi rezultatele procesului de
restructurare au fost monitorizate lunar pe baza unui sistem de monitorizare al Agenţiei de
Restructurare.
Ca o consecinţă a rezultatelor financiare şi economice declarate la sfârşitul lui 1995 de
unele companii comerciale, 4 astfel de companii au fost privatizate (S.C. Amonil S.A.
Slobozia, S.C. Romlux S.A. Târgovişte, Avicola S.A. Târgovişte, Avicola S.A. Târgu Jiu şi
Avicola S.A. Braşov) în timp ce pentru alte 26 de companii comerciale s-au început
procedurile de privatizare (17 în industrie şi 9 în agricultură).
Rezultatele economice şi financiare de la sfârşitul lui 1995 au pus în evidenţă o
îmbunătăţire evidenta a profitului, a datoriilor şi a fluxului de numerar ale acelor agenţii după
cum urmează:
Pierderile au scăzut de la 326.0 miliarde lei la sfârşitul lui 1994 până la 37.8 miliarde
lei la 31 decembrie 1995.
Din 116 companii comerciale, un număr de 98 au raportat un rezultat net în 1995 mai
bun decât în 1994. Situaţia sta în felul următor:
o În industrie, 32 din 42 de companii comerciale aflate în portofoliul Agenţiei de
Restructurare şi-au îmbunătăţit rezultatele;
o În agricultură, 66 din 74 de companii comerciale aflate în portofoliul Agenţiei de
Restructurare şi-au îmbunătăţit rezultatele.
Rezultatul net de la sfârşitul lui 1995, îmbunătăţit faţă de rezultatul de la sfârşitul lui
1994, a fost determinat mai ales de implementarea masurilor tehnice, tehnologice şi
organizaţionale din planurile de redresare financiară, masuri asistate de instituţiile implicate
în restructurare şi mai puţin de FPS.
Referitor la ceea ce a fost menţionat:
Gradul de reuşită prin forţele proprii ale companiei a fost de:
• 76.6% (286.5 miliarde obţinute faţă de 373.8 miliarde planificate) din care:
− închideri de capacităţi: 478% (3.517.4 miliarde lei obţinute şi 735.8 miliarde lei
planificate).
− Sumele reprezintă în termeni valorici producţia ce putea fi obţinută cu activele fixe
aflate în conservare sau închise.
− Vânzarea de active 31.8% (9.5 miliarde lei obţinute faţă de 30 miliarde
planificate);
− Concedieri 80.2% (21.785 persoane faţă de 27.172 planificate).
Datoriile la 31 decembrie 1995 erau cu 112.2 miliarde lei mai mici faţă de 30
septembrie 1995 (6.7%) la data concilierii (1.667.8 miliarde lei la 31 Decembrie 1995 contra
1.779.9 miliarde lei la 30 Septembrie 1995).
Reducerea datornicilor la sfârşitul lui 1995 s-a datorat substanţial rezultatelor
contractelor de conciliere efectuate imediat după aprobarea programelor de redresare
financiară.
Datoriile la 31 decembrie 1995 erau:
Furnizori şi creditori 1.133.6 miliarde lei (68.0%)
Taxe 379.6 miliarde lei (22.8%)
Credite şi dobânzi 154.4 miliarde lei (9.2%).
Structura datoriilor scoate în evidenţă continuarea blocajului financiar prin faptul ca
datoriile faţă de furnizori reprezintă 68% în timp ce datoriile la buget reprezintă doar 23% iar
la bănci 9%.
Structura portofoliului pe sectoare se poate vedea în figura 10.
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Industrie
din care:
• metalurgie
• chimie
• construcţii de maşini
• electrotehnice, mecanica fină
textile, confecţii şi pielărie
• lemn, sticla, materiale de construcţii
• celuloza şi hârtie
Agricultură şi alimentaţie
din care:
• carne de pasare
• carne de porc
• zahar
• in şi cânepă
• conserve
Transporturi
din care:
• aeriene
• ferate
Administraţie locala

76 companii
13
15
19
4
12
9
4
111 companii
37
40
17
16
1
2 companii
1
1
1 companie

Figura 10. Structura potofoliului pe sectoare

Concluzii
Restructurarea corporativă la scară largă a societăţilor cu capital de stat din România a
devenit necesară datorită crizei financiare sistemice care a cauzat o destructurare severa a
pieţelor financiare interne la începutul anilor ’90. Guvernul a fost obligat să preia rolul
conducător, datorita nevoii de a stabili priorităţile de politică economică, a asumării
eşecurilor de piaţă, a reformării sistemelor fiscale şi juridice şi de a lupta cu puternicele
grupuri de interese pe de o parte iar pe de altă parte de a crea un mecanism capabil să:
− restructureze companiile viabile;
− lichideze pe cele;
− reinstaureze sănătatea sistemului financiar;
− creeze condiţii propice pentru o creştere economică tions for long-term economic
growth.
În această lucrare am analizat conceptual şi mecanismul creat şi condus de către
Agenţia de Restructurare precum şi rezultatele acesteia. Ca o concluzie, se observă că
rezultatul clar al procesului de restructurare care a cuprins circa 500 de companii din diverse
sectoare ale economiei româneşti şi care au deţinut aproximativ 60% din arieratele din
economie şi 35% din PIB-ul României, este cuprins în următoarele cifre:
− procesul de restructurare a durat între 1994-1998;
− rezultatele acestui proces a oferit posibilitatea refacerii economiei care începând
din anul 2000 a înregistrat timp de 9 ani la rând rate de creştere economică ridicate;
− între 2000 şi 2008 PIB-ul României s-a triplat;
− sectorul societăţilor cu capital de stat a fost practic privatizat până la sfârşitul
anului 2004;
− arieratele intercompanii au fost eliminate.
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EVALUAREA RISCULUI DE PIAŢĂ A UNEI BĂNCI.
METODE ŞI MĂSURARE
Dumitru D. POPESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Textul urmăreşte să evidenţieze estimarea riscului de piaţă a portofoliului
unei bănci, care este bazata pe 3 indicatori principali ce sunt folosiţi pentru a defini limitele
de expunere:
- 99% „Valoare la risc” (VaR),
- o măsurătoare a testului de stress, bazată pe un indicator ce cuantifică pe un orizont
temporal larg evenimente de tip soc.
- limite complementare (senzitivitatea, valoarea nominală, concentrarea sau perioada
de deţinere etc.) care asigură coerenţa între limitele totale ale riscului şi limitele
operaţionale folosite de front-office. Aceste limite permit controlarea riscurilor care sunt
doar parţial detectate de VaR sau de măsurătorile stres-test.
Cuvinte-cheie: evaluare a riscului; valoare la risc; testul de stres; analiza a
senzitivităţii.
Clasificare JEL: C02, C19, C52, C61, E32, G21.
Clasificare REL: 11C.
Evaluarea riscului de piaţă şi testele de stres
Recentele turbulenţe generate de tensiunile din piaţa imobiliară americană reprezintă
doar ultimele evenimente din ultimele decade care au generat destructurări severe ale pieţelor
financiare ce au pus în evidenţă disfuncţionalităţile şi vulnerabilităţile ale sistemului financiar
global precum şi ameninţările pe care crizele financiare le pot crea economiei reale. Încă de la
criza financiară asiatică, preocupările s-au îndreptat în special asupra macro decidenţilor ce
au fost suspectaţi ca nu au la îndemână suficiente mijloace şi instrumente de asigurare a
stabilităţii financiare. De aceea, pericolul riscului sistemic a devenit principala preocupare
pentru băncile centrale însărcinate cu protejarea stabilităţii generale. Riscul sistemic apare şi
se conturează posibilitatea ca un grup mare de bănci să intre în dificultate generând costuri
mari sistemului financiar şi economiei în general. Capacitatea de a anticipa dificultăţile
financiare trebuie să stea la baza acţiunilor autorităţilor în scopul adoptării masurilor adecvate
care să conducă la minimizarea impactului acestora. În acest context a apărut şi necesitatea
testelor de stres la nivel macro. Testele de stres la nivel macro se referă la o serie de tehnici
utilizate în scopul de a evalua vulnerabilităţile sistemului financiar la şocuri macroeconomice
„excepţionale dar plauzibile”. Testele de stres la nivel individual au fost realizate la scara
larga de către băncile active în plan internaţional încă din anii 90. Băncile de reglementare
solicită aceste teste de stres pentru monitorizarea atât a riscurilor de piaţă cât şi a riscurilor de
credit. Testele de stres la nivel macro, private ca instrumente de evaluare a vulnerabilităţilor
întregului sistem financiar sunt de data mai recentă. Aceasta a constituit o componentă
importantă a Programului de Evaluare a Sectorului Financiar(PESF) lansat de Fondul
Monetar Internaţional şi Banca Mondială la sfârşitul anilor 90 devenind totodată parte
integrantă a setului de masuri de stabilitate financiare a tuturor macrodecidenţilor. Băncile
centrale şi organismele internaţionale au preluat controlul în acest domeniu de aprofundare,
având în vedere preocuparea lor specială referitoare la problemele legate de asigurarea
stabilităţii financiare. În particular, Blaschke şi alţii. (2001) şi FMI şi World Banca Mondială
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(2003) şi-au revăzut instrumentele analitice de baza folosite în cadrul PESF, în timp ce
Drehmann, Hoggarth, Logan şi Zicchino (2004) descriu o serie de abordări şi rezultate ale
unor teste de stres la nivel macro realizate în cadrul PESF pentru Marea Britanie. Jones,
Hilbers şi Slack (2004) propun o descriere generală netehnică a testelor de stres la nivel
macro iar Worrell (2004) propune o abordare integrata a testelor de stres la nivel macro, a
sistemelor de avertizare prealabila şi sistemelor de indicatori privind sănătatea financiară.
Mai multe studii dedicate prociclicităţii măsurilor vizând riscurile de piaţă şi de credit,
realizate de Allen şi Saunders (2004), au încercat să încorporeze factorii macroeconomici în
indicatorii ce măsoară riscurile. Mai recent, alte studii au lărgit analiza prin includerea
efectelor potenţiale asupra pieţelor interbancare sau ajustării endogene a valorii portofoliilor
precum şi a debordării preţului activelor, impuşi în literatura de specialitate problematica
legată de cantgiune şi risc sistemic. Principalele abordări referitoare la testele de stres la nivel
macro sunt:
• o „abordare unilaterală” ce evaluează vulnerabilitatea sectorului financiar la factori
singulari, prin prognozarea mai multor „indicatori de sănătate financiară”(cum ar fi nivelul
creditelor neperformante, ratele de capital sau expunerea la modificările de curs de schimb
sau rata a dobânzilor) conform unor scenarii de stres macroeconomic diferite;
• o „abordare integrata” prin combinarea analizei de sensitivitate a sistemului financiar
la factori de risc multiplii şi obţinerea unei singure estimări a probabilităţii distribuţiei
pierderilor agregate ce se pot materializa în orice scenariu de stres dat.
Din punct de vedere metodologic testele de stres ale sistemelor financiare diferă
substanţial de testele de stres efectuate pentru portofoliile individuale (de ex. ale băncilor
comerciale). În acest sens prima diferenţiere care se realizează este în funcţie de scop: astfel,
în timp ce portofoliile băncilor comerciale pot fi clar definite, portofoliul agregat al
sistemului financiar este foarte greu de stabilit. Această dificultate rezidă din faptul că băncile
deţin portofolii foarte diferite ca volum şi calitate, ceea ce face foarte dificilă agregarea lor
supra instituţională. De exemplu, prin agregarea expunerilor bancare în piaţa interbancară
poate rezulta o cifră mică a expunerii nete, în timp ce cifra brută poate fi mare constituind
astfel o sursa semnificativă de apariţie a riscului sistemic.
Structura riscurilor de piaţă
Băncile sunt expuse unor nivele crescânde de riscuri. În conformitate cu prevederile
PESF 2007 s-au avut în vedere următoarele categorii de risc: (a) riscul de credit, cu
principalele sale componente, şi anume riscul de credit intern, riscul de credit provenit din
creditele în valuta ce pot fi afectate de fluctuaţiile ratelor de schimb; (b)riscul de piaţă al de
pe piaţă interbancara; (c) riscul de lichiditate şi (c)riscul operaţional.
În această lucrare ne vom concentra asupra riscului de piaţă. Banca Reglementelor
Internaţionale (BRI) defineşte riscul de piaţă ca fiind acel risc ce apare atunci şi poziţiile
valorice din bilanţuri vor fi afectate negativ de modificări ale capitalurilor proprii şi ratelor
dobânzilor,ratelor de schimb valutar şi preturilor mărfurilor.
Cu alte cuvinte riscul de piaţă provine din deviaţiile negative ale preturilor produselor
financiare (acţiuni, obligaţiuni, operaţiuni de schimb valutar, derivative etc.). Riscul de piaţă
include riscul valutar, al ratei dobânzii, al cursului acţiunilor, al preţului produselor.
Riscul ratei dobânzii apare atunci când într-o perioadă definită de timp se stabileşte o
diferenţă între poziţiile financiare deţinute, determinata de modificări ale ratei dobânzii.
Activităţile de creditare, finanţare şi investiţii ale băncilor măresc riscul ratei dobânzii.
Impactul imediat al variaţiilor ratei dobânzii se reflecta în venitul net al băncii, în timp ce pe
termen lung impactul va fi asupra valorii băncii deoarece valoarea economica a activelor,
pasivelor şi expunerilor extra bilanţiere ale băncilor vor fi afectate. Sursele de risc ale ratei
dobânzii provin din:
(1) diferenţele dintre momentul modificării ratei şi proiecţiile temporale ale fluxurilor
de lichidităţi (modelul re-pricing);
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(2) schimbarea relaţiei dintre diferitele curbe de randament ce afectează activităţile
bancare (riscul de bază);
(3) schimbarea relaţiei dintre produsele cu scadente diferite (riscul modificării
randamentului) şi
(4) randamentele opţiunilor incorporate în opţiuni bancare(riscul opţiunilor).
Riscul valutar: este riscul curent sau viitor ce vizează volumul câştigurilor şi
capitalului ce poate apărea din modificări negative ale ratelor de schimb valutar. Se referă la
impactul negativ determinat de modificări ale ratelor de schimb valutar asupra valorii
poziţiilor valutare deschise. Băncile sunt de asemenea, expuse la modificarea ratei
dobânzilor, ce pot apărea din scadentele diferite ane poziţiilor valutare. Drept rezultat, băncile
pot înregistra pierderi datorate modificărilor cursului valutelor în cauză. În operaţiunile
valutare ale băncilor se întâlneşte şi riscul de neplata al clientului. Chiar dacă acest tip de risc
nu reprezintă cauza principala a pierderilor, băncile vor angaja tranzacţii noi pe piaţă spot în
scopul înlocuirii tranzacţiilor eşuate. În urma acestor operaţiuni băncile vor înregistra costuri
de înlocuire, ce vor varia ca amplitudine în funcţie de modificările ratelor de schimb valutar.
Băncile sunt supuse şi unui alt tip de risc numit riscul de timp-zona (geografică), ce apare din
diferenţa de timp dintre momentul de închidere a unei operaţiuni valutare într-o zonă şi cel al
închiderii unei alte operaţiuni valutare în altă zonă.
În ceea ce priveşte preţul acţiunilor, apar factori de risc proprii fiecărei pieţe în care
băncile deţin poziţii semnificative:
- ca abordare minimală, se foloseşte indexul general al pieţei acţiunilor pentru
surprinderea modificărilor preţului acestora;
- o abordare ceva mai complexă ar presupune utilizarea indicilor sectoriali sau
structurali ai pieţei acţiunilor cum ar fi cei ai sectoarelor cu modificări ciclice sau non-ciclice;
- cea mai extinsă abordare presupune asigurarea corespondenţei dintre factorii de risc
şi volatilităţile individuale ale acţiunilor;
Pentru preţurile mărfurilor, se identifică factori de risc corespunzători fiecărei pieţe de
mărfuri în care băncile deţin poziţii semnificative:
Prevederile BRI joacă rolul de a absorbi şocurile în cazul unor modificări negative ale
pieţei. Aceasta este şi explicaţia ce stă la baza propunerii BRI ce vizează stabilirea nivelului
capitalului necesar pe care banca trebuie să-l asigure în scopul acoperirii riscului de piaţă.
BRI recomandă două metode de calcul pentru stabilirea capitalului necesar acoperirii riscului
de piaţă: o abordare standardizată şi una bazată pe construcţia modelelor interne.
Abordarea standardizată este o abordare de bază la calcularea capitalului necesar.
Calculul necesarului de capital pentru acoperirea riscului de piaţa se realizează pe baza unor
norme metodologice comune pentru toate băncile din sistem. Banca centrală stabileşte multiplii
şi rate predefinite, care să fie utilizate la calcularea provizioanelor. Această metodă foloseşte o
abordare prin care riscul general şi riscul de piaţă ce apar din poziţiile de activ şi pasiv ale
băncii sunt calculate separat, gata să adopte şi implementeze metoda standardizata de calcul al
necesarului de capital pentru acoperire. Trebuie subliniat ca, toate băncile din sistem sunt
obligate sa adopte şi implementeze metoda. standardizata de calcul a necesarului de capital
pentru acoperirea riscului de piaţă. Băncile mature pot trece la utilizarea unor sisteme de
măsurare a riscului prin construcţia de „modele interne” de calcul a necesarului de capital.
Totuşi, înainte de a face acest lucru, băncile vor avea nevoie de aprobarea expresa a instituţiei
de reglementare. Numai după aceasta băncile vor putea să adopte modele interne mai sofisticate
pentru calcularea necesarului de capital al băncii pentru acoperirea riscului de piaţă.
Metode de măsurare a riscului de piaţă şi definire a limitelor de expunere
Evaluarea riscului de piaţă al unei bănci se bazează pe trei indicatori principali, ce
sunt utilizaţi pentru definirea limitelor de expunere:
• Metoda 99% „Valorii la Risc” (VaR): compatibil cu modelul propus de organele de
reglementare, acest indicator compozit se foloseşte pentru monitorizarea zilnica a riscului de
piaţă a băncii provenite din activităţile de tranzacţionare;
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• O măsurătoare stres test bazata pe un indicator de tip soc decenal. Măsurătorile
stres test limitează expunerea Băncii la riscul sistemic şi la şocurile excepţionale ale pieţei;
• Limite complementare care asigura coerenta intre limitele totale ale riscului şi
limitele operaţionale folosite de front-office. Aceste limite permit controlarea riscurilor care
sunt doar parţial detectate de VaR sau de măsurătorile stres test.
Metoda „99% Value at Risk (VaR)”
Această metodă a fost introdusă de Bancă (exemplul nostru) la sfârşitul lui 1996 şi
este perfecţionată într-un mod constant prin adăugarea a noi factori de risc şi extinderea
suprafeţei acoperite de VaR. Astăzi, riscurile de piaţă din aproape toate activităţile bancare
sunt monitorizate folosind metoda VaR, mai ales acelea care au legătura cu activităţi şi
produse complexe ca şi în cazul activităţilor pe care banca le dezvoltă în străinătate.
Metoda folosita este „simularea istorică”, care se bazează pe următoarele principii:
• Crearea unei baze de date conţinând factorii de risc care sunt reprezentativi pentru
poziţia Băncii (rata dobânzii, preţul acţiunilor, rata de schimb, volatilitatea etc.). The VaR
este calculată folosind o bază de date conţinând mii de factori de risc;
• Definirea a 250 de scenarii, corespunzând unei variaţii de o zi în raza acestor
parametrii de piaţă pe durata unei perioade de un an;
• Aplicarea acestor 250 de scenarii la parametrii pieţei din ziua respectivă;
• Reevaluarea poziţiilor zilnice, pe baza parametrilor pieţei ajustaţi zilnic luându-se
în considerare noua linearitate a poziţiilor.
Rezultatul aplicării VaR este cea mai mare pierdere care ar putea apare după
eliminarea a 1% a celor mai nefavorabile apariţii. Pe durata unui an, sau a 250 de scenarii,
corespunde cu media a celei de-a 2-a şi a 3-a pierderi observate.
VaR are în primul rând rolul de a monitoriza activitatea pieţei din portofoliul
comercial al băncii. în 2006, limita VaR pentru toate activităţile comerciale a fost stabilita la
60 milioane euro.
Între 2005 şi 2006, media VaR a trecut de la 19 milioane euro la 25 milioane euro,
adică la nivelul din 2004. Creşterea de 10 milioane a capitalului propriu e generată de
integrarea unor scenarii mai volatile în cursul lui 2006. Impactul a fost îmblânzit prin
compensaţii mai bune intre diverse elemente de risc ale băncii.
Tabelul 1
Ziua 1, 99%
Riscul
preţului
acţiunilor
Riscul ratei
dobânzii
Riscul de
credit
Riscul de
schimb
valutar
Riscul de
preţ al
mărfurilor
Efectul de
compensare
Total

Sfârşit de perioadă Medie Minimum Maximum
2006
2005
2006
2005
(21)
(11)
(7)
(4)

2006
(25)

2005
(10)

2006
(38)

2005
(21)

(9)

(16)

(15)

(17)

(9)

(11)

(20)

(25)

(18)

(13)

(14)

(12)

(9)

(8)

(24)

(16)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(5)

(4)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

35

23

29

24

NM

NM

NM

NM

(22)

(19)

(25)

(19)

(11)

(12)

(44)

(32)

Notă: compensarea nu este materiala deoarece potenţialele pierderi maxime sau minime nu au loc în acelasi
timp.

Limitări ale analizei VaR
Evaluarea VaR se bazează pe un anume model şi pe un anume număr de presupuneri
şi aproximări. Limitările sale principale sunt:
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• Folosirea şocurilor „o zi” presupune că toate poziţiile pot fi închise sau hedged într-o
singură zi, ceea ce nu este cazul anumitor produse sau situaţii de criză;
• Folosirea intervalului de încredere de 99% nu ia în calcul vreo pierdere care să
treacă de acest interval. VaR este astfel un indicator al pierderilor în cazul unor condiţii de
piaţă normale şi nu ia în considerare fluctuaţii foarte mari;
• VaR este calculat folosind preţurile de închidere, fluctuaţiile din timpul zilei
nefiind luate în calcul;
• Există un număr de aproximări în calculele VaR. De exemplu, indexurile etalon
sunt folosite în locul anumitor factori de risc şi, în cazul unor activităţi, nu sunt luaţi în
considerare toţi factorii de risc relevanţi ceea ce poate da naştere unor dificultăţi în a obţine
datele zilnice.
Banca combate aceste limitări prin:
• Evaluarea sistematică a relevanţei modelului prin testarea istorică pentru a se
asigura că numărul de zile pentru care rezultatul negativ depăşeşte VaR este în concordanţă
cu intervalul de încredere de 99%, acesta întâmplându-se în banca noastră de când sistemul
VaR a fost introdus. În 2006, pierderea zilnică totală a depăşit VaR în două ocazii ceea ce,
statistic, este compatibil cu intervalul de încredere de 99% folosit (2 până la 3 ocazii pe an);
• Suplimentarea sistemului VaR cu măsurători stres-test.
Modelul Stress Test
Alături de modelul VaR, Banca monitorizează expunerea folosind metoda stres test
pentru a lua în considerare evenimentele excepţionale din piaţă.
Metodologia analizei riscului prin stres test este bazata pe 18 scenarii istorice şi 8
scenarii ipotetice, incluzând „Scenariul General Ipotetic al Băncii” care a fost folosit încă de
la începutul anilor 90. Alături de modelul VaR, stres testul este unul din pilonii sistemului de
management al riscului şi se bazează pe următoarele principii:
• Riscurile sunt calculate zilnic pentru fiecare activitate de piaţă a băncii (toate
produsele), folosind cele 18 scenarii istorice şi cele 8 scenarii ipotetice;
• Limitele testului de stres sunt stabilite pentru activităţile Băncii ca un întreg şi apoi
pentru diferitele tipuri de activităţi. Acestea stabilesc, în primul rând, pierderea maxim
permisa de către „Scenariul General Ipotetic al Băncii” şi scenariul ipotetic a unei prăbuşiri a
pieţei ca cea din Octombrie 1987, şi, în al 2-lea rând, pierderea maxim permisă sub cele 24 de
scenarii istorice şi scenariile ipotetice ramase;
• Diferitele scenarii ale testului de stres sunt revizuite şi extinse de către Divizia de
Risc în mod regulat, în colaborare cu echipa de economişti şi specialişti a Băncii.
Lista cu scenarii folosita a fost revizuită în 2006. Nici un scenariu nu a fost retras sau
adăugat ca urmare a revizuirii.
Testarea istorică (backtesting)
Această metodă constă într-o analiză a crizelor economice majore care au afectat
pieţele financiare de după 1990: schimbările de preturi ale activelor financiare (acţiuni, rata
dobânzii, rata de schimb etc.) în cursul fiecărei perioade de criza sunt analizate pentru a
defini scenarii pentru variaţii potenţiale ale acestor factori de risc, care în momentul când sunt
incluşi în analiză, pot genera pierderi importante. Folosind această metodologie, banca a
stabilit 18 scenarii istorice.
Testele de stres ipotetice
Scenariile ipotetice sunt definite de către economiştii băncii şi sunt create pentru a
identifica posibile şiruri de evenimente care pot să conducă la o criză majoră pe pieţele
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financiare (un atac terorist major, instabilitate politica în principalele tari producătoare de
petrol etc.). Banca încearcă să aleagă evenimente extreme dar plauzibile care ar putea să aibă
repercusiuni pe toate pieţele internaţionale. Banca a adoptat 7 scenarii ipotetice pe lângă
„Scenariul General Ipotetic al Băncii” .
Cea mai mare pierdere posibilă (aproximativ 1.000 milioane euro) corespunde
şocurilor foarte severe sau extreme ale preturilor tuturor activelor băncii (cădere între 15% şi
40% în indicii bursieri globali etc.). Mai mult, probabilitatea unor asemenea scenarii, care
implică şocuri simultane ale preturilor tuturor activelor financiare pe o perioada de câteva
zile, este de câteva ori mai mică decât aceea a unui şoc decenal.
Rata dobânzii şi rata de schimb structurală
Aplicarea regulilor Băncii Centrale privind controlul intern a oferit Băncii posibilitatea să definească într-un mod formal principiile de monitorizare ale expunerii sale faţă de
riscul ratei dobânzii şi riscul cursului de schimb.
Riscurile ratei dobânzii şi ratei de schimb structurala sunt întâlnite în activităţi
comerciale şi ale pieţei capitalului (tranzacţii cu acţiuni,emisiuni de obligaţiuni etc.).
Principiul general este de a concentra rata dobânzii structurale şi rata de schimb
structurală în cadrul activităţilor pieţei de capital, unde sunt monitorizate şi controlate prin
utilizarea de metode pentru riscul de piaţă descrise anterior, şi a reduce astfel ratele
structurale cat de mult posibil.
Unde este posibil, tranzacţiile comerciale sunt asigurate (hedged) împotriva riscului
ratei dobânzii şi împotriva riscului ratei de schimb, fie prin tehnici de micro-hedging fie prin
tehnici de macro-hedging.
Riscul ratei dobânzii şi riscul ratei de schimb în tranzacţiile cu produse complexe
trebuie asigurate (hedged) pe cat de mult posibil.
În consecinţă, riscul ratei dobânzii structurale şi riscul ratei de schimb structurale apar
doar pe poziţiile reziduale ramase în urma acestui hedging.
Organizarea managementului riscului ratei dobânzii structurale şi riscului
ratei de schimb structurale
Principiile şi standardele pentru organizarea acestor riscuri sunt definite la nivelul
Băncii. Entităţile operative îşi asumă responsabilitatea primară pentru managementul
expunerii la risc, în vreme ce Departamentul de Management al Activelor şi Pasivelor
(Departamentul MAP) desfăşoară un al doilea nivel de control asupra managementului
acestor riscuri desfăşurate de entităţi.
Comitetul Financiar al Grupului, condus de Managementul General şi la care participă
membrii Comitetului Executiv şi ai Departamentului Financiar:
• Validează principiile de bază pentru organizarea şi managementul riscului
structural al Băncii;
• Stabileşte limitele pentru fiecare entitatea operativă;
• Examinează rapoartele acestor riscuri primite de la Departamentul MAP;
• Validează transformarea politicii reţelelor franceze;
• Validează programele de hedging implementate de Bancă Departamentul MAP,
care este parte a Departamentului Financiar al Băncii:
• Defineşte standardele pentru managementul riscului structural (organizare, metode
de monitorizare);
• Validează modelele folosite de entităţi;
• Informează entităţile de limitele lor;
• Centralizează, consolidează şi raportează asupra expunerii la riscul structural, şi
desfăşoară controale de nivel secund.
Entităţile operative sunt responsabile pentru controlul riscului structural.
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Entităţile operative trebuie să urmeze standardele de management ale riscului de
expunere definite la nivel de Bancă, dar de asemenea, îşi dezvoltă propriile modele, măsoară
expunerea şi implementează asigurările necesare.
Fiecare entitate are propriul manager de risc structural, ataşat Departamentului
Financiar, care este responsabil de desfăşurarea controlului de prim nivel şi de raportarea
riscului de expunere structural al entităţii către Departamentul MAP al Băncii printr-un
sistem IT împărţit.
Entităţile locale cat şi cele din străinătate au în general o întrunire ad-hoc a
Comitetului MAP care validează maturitatea angajamentelor necontractuale şi astfel
determină strategia de transformare corespunzătoare, revizuieşte poziţiile ratelor de dobândă
şi de schimb structurale şi validează programele asociate de hedging în concordanţă cu
standardele Băncii.
Riscurile ratei dobânzii structurale
Riscul ratei dobânzii structurale apare din decalajele reziduale (surplus sau deficit) în
poziţiile ratei fixe cu maturitate în viitor a fiecărei entităţi.
Obiectivul principal al Băncii este să reducă expunerea la riscul ratei dobânzii pe cat
de mult posibil odată ce transformarea politicii a fost decisă.
Pentru asta, orice expunere la riscul ratei dobânzii structural trebuie să fie în
concordanta cu limitele sensitivităţii impuse pentru fiecare entitate şi pentru Bancă în general
conform validării Comitetului Financiar.
Aşa-zisa sensitivitate defineşte variaţia în valoarea netă curentă a viitoarelor poziţii
reziduale cu valoare fixă pentru o modificare de 1% a curbei randamentului.
Limita pentru toate activităţile Băncii a fost stabilita la 500 de milioane de Euro
(echivalentul a mai puţin de 1,7% din capitalurile proprii).
Măsurarea şi monitorizarea riscului ratei dobânzii structurale
Pentru a cuantifica expunerea la riscul ratei dobânzii structurale, Banca analizează
toate activele cu rată fixă şi obligaţiile cu scadente viitoare pentru a identifica decalaje.
Aceste poziţii apar din operaţiuni remunerate sau taxate cu rate fixe şi din scadenţele
acestora.
Activele şi obligaţiile sunt în general analizate independent, fără o corelare anterioară.
Maturitatea poziţiilor restante este determinată pe baza termenilor contractuali care
guvernează tranzacţiile, modele bazate pe comportamentul anterior al clienţilor (conturi de
economii speciale, plăţi anticipate etc.) şi pe presupuneri convenţionale având legătura cu
anumite agregate (în special cele legate de capitalurile proprii şi depozitele la vedere).
Odată ce Banca a identificat decalajele în poziţiile ratei fixe (surplus sau deficit),
calculează sensitivitatea lor (cum a fost definită mai sus) la variaţiile ratelor dobânzilor.
Aceasta sensitivitate este definită ca variaţia în valoarea netă curentă a poziţiilor cu rata fixa
corespunzătoare unei modificări imediate de 1% a curbei randamentului.
Analizele sunt de asemenea efectuate pe baza scenariilor unor posibile variaţii în
venitul aferent dobânzilor nete, care poate determina tendinţa în care activele şi pasivele vor
evolua în viitor.
De-a lungul lui 2006, sensitivitatea globală a riscului ratei a rămas sub 1% din
capitalurile proprii ale Băncii şi mult sub limita de 500 milioane euro.
Următoarele observaţii pot fi făcute cu legătură la riscul ratei dobânzii structurale a
liniilor de activitate:
• În cadrul diviziei de Retail Banking, depozitele restante ale clienţilor, considerate
în general să fie fonduri cu rată fixă, depăşesc împrumuturile cu scadenţa peste 2 ani şi cu
rată fixă.
La sfârşitul lui Decembrie 2006, sensitivitatea reţelei interne bazata pe activele şi
pasivele denominate în euro era mai mică de 100 milioane euro.
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• Tranzacţiile cu corporaţiile mari sunt garantate (individual) şi astfel nu prezintă risc
al ratei de schimb;
• Tranzacţiile cu clienţi ai Serviciilor Financiare Specializate subsidiare sunt în
general macro-hedged şi astfel prezintă doar un risc rezidual redus;
• Tranzacţiile clienţilor la subsidiare şi sucursalele situate în ţări cu valute slabe pot
determina o limitare a riscului ratei dobânzii structurale. Astfel, datorita lipsei împrumuturilor
pe termen lung cu rată fixă, posibilităţile de investiţie şi instrumentele de hedging cum ar fi
schimburile în aceste ţări, entităţile în discuţie pot întâlni dificultăţi în a investi depozitele pe
care le au în exces pe un orizont de timp confortabil;
• Tranzacţiile cu instrumente financiare complexe sunt în general bine asigurate
(hedged). Poziţiile reziduale sunt limitate şi apar în primul rând din capitalurile proprii ce nu
au fost încă reinvestite în întregime la termenele dorite.
Riscurile ratei de schimb structurale
Riscurile ratei de schimb structurale pot apărea în principal din:
• Contribuţii de capital în valuta şi investiţii de capitaluri proprii finanţate prin
cumpărarea diverselor valute.
• Câştigurile reţinute în subsidiare străine;
• Investiţii făcute din motive regulatorii de unele subsidiare într-o altă valută decât
cea folosita în finanţarea de capital.
Politica Băncii este de a imuniza raportul de solvabilitate împotriva fluctuaţiilor
valutelor importante (USD, CZK, GBP, JPY etc.). Pentru a face asta, poate decide să
cumpere valute pentru a finanţa investiţii pe termen foarte lung denominate în valute străine,
astfel creând poziţii structurale de schimb.
În cazul altor valute, politica Băncii este de a reduce cat mai mult posibil structura
poziţiilor valutare.
Măsurarea şi monitorizarea riscului ratei de schimb structurale
Banca îşi cuantifică expunerea faţă de riscul ratei de schimb structurale prin analizarea
tuturor activelor şi pasivelor denominate în valută străină, care apar din tranzacţii comerciale
şi cu instrumente financiare complexe.
Cum tranzacţiile comerciale sunt hedged împotriva riscului ratei de schimb, expunerea
reziduală a Băncii rezultă în principal din tranzacţiile cu instrumente financiare complexe.
Departamentul de Management al Activelor şi Pasivelor monitorizează poziţiile ratei
de schimb structurale şi sensitivitatea valutară a ratei de solvabilitate.
În 2006, Banca a neutralizat sensitivitatea fluctuaţiilor ratei sale de solvabilitate în
valutele forte folosind poziţiile structurale în aceste valute. Mai mult, poziţiile sale în alte
valute au rămas limitate.
Concluzii
Analiza riscului de expunere a băncilor este importantă atât pentru managementul
acestora cât şi pentru organele de supraveghere bancară. Mai ales în ultima perioadă, când
prin criza determinată de creditele sub-prime de pe piaţa imobiliară din Statele Unite ale
Americii, a reprezentat doar ultima secvenţă a destructurării pieţelor financiare a ultimelor
decade. O dezbatere largă s-a concentrat în ultimii ani, de asemenea, în ceea ce priveşte
managementul riscului de piaţă al băncilor cu focalizare pe metoda de calcul a acesteia, şi
anume VaR(Valoare la Risc).
În această lucrare, parcurgem prezentarea acestor dezbateri precum şi prezentarea
principalilor indicatori care sunt utilizaţi pentru a defini limitele expunerii unei bănci, şi
anume:
• Metoda 99% Valoare la Risc (VaR);
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• Un test de stres bazat pe un indicator temporal de tip şoc;
• Limitele complementare (sensitivitate, valoare nominală, concentrare sau perioada
de deţinere), care asigură coerenţa între limitele riscului total şi limitele operaţionale folosite
de către front-office, care pot de asemenea permite controlul riscurilor care sunt parţial
detectate cu ajutorul VaR sau testelor de stres.
Am prezentat totodată rezultatele obţinute de către o bancă comercială pentru anul
2005 şi 2006.
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COMUNICAREA FINANCIARĂ PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI
ÎN ŢĂRILE ÎN TRANZIŢIE – MODELE ŞI PROVOCĂRI –
Vasile ROBU
Raluca SANDU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Acest studiu analizează evoluţia comunicării financiare prin intermediul
Internetului pentru companiile cotate la bursă în ţări aflate în tranziţie. Întrebarea de
cercetare pe care o propunem este următoarea: Cum au utilizat aceste companii noile
tehnologii, în contextul unei presiuni din ce în ce mai mari pentru informare şi comunicare
financiară? Pentru a răspunde acestei întrebări am bazat cercetarea pe companiile cotate la
Bursa de Valori Bucureşti. Rezultatele cercetării sugerează existenţa unor modele şi tipologii
locale, având astfel un aport inovator la literatura de specialitate din domeniul comunicării
financiare prin intermediul noilor medii de comunicaţie.
Cuvinte-cheie: comunicare financiară; informare financiară; Internet; ţări în tranziţie.
Introducere
Privatizarea economiilor şi liberalizarea pieţelor, alături de întregul proces de
globalizare şi de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii au creat contextul pentru apariţia unei
noi paradigme a comunicării financiare (Léger, 2003, Marois & Bompoint, 2004,
Westphalen, 2004, Crowther, 2002). Sunt tratate în acest caz evoluţiile globale ale
contextului economic şi social din perioada antemergătoare crizei financiare, caracterizată de
elemente care au marcat ireversibil evoluţia practicilor de informare şi comunicare financiară.
Economiile de tranziţie converg către condiţii de piaţă similare cu cele ale ţărilor
dezvoltate, iar acest proces presupune o evoluţie proprie a elementelor de comunicare
financiară. În mod tradiţional, cercetarea bazată pe terenul oferit de economiile în tranziţie a
abordat în special teme legate de reformă şi restructurare, şi, din ceea ce am putut recenza
până la acest moment rezultă că studiul apariţiei şi dezvoltării comunicării financiare şi a
relaţiilor cu investitorii nu a fost îndeajuns exploatat în acest context particular.
Mai mult decât atât, contextul particular al noilor tehnologii, în plină dezvoltare,
modelează pregnant cadrul de studiu ales. Dorim astfel să analizăm în cadrul prezentului
studiu care a fost evoluţia comunicării financiare prin intermediul Internetului pentru
companiile cotate la burse de valori din ţări aflate în tranziţie. Întrebarea de cercetare pe care
o propunem este următoarea: Cum au utilizat aceste companii noile tehnologii, în contextul
unei presiuni din ce în ce mai mari pentru informare şi comunicare financiară?
Pentru a răspunde la această întrebare am introdus o parte de analiză conceptuală, în
care realizăm în principal distincţia dintre informare şi comunicare financiară. Într-o a doua
etapă vom introduce elementul de contextualizare, prin prezentarea elementelor specifice ale
terenului ales, cu importanţă în articularea unui răspuns coerent la întrebarea de cercetare
propusă. Urmează apoi prezentarea datelor empirice şi discutarea rezultatelor, partea finală
fiind dedicată concluziilor şi perspectivelor de dezvoltare a cercetării.
Comunicarea financiară în contextul noilor tehnologii
„Informaţia, în sensul teoriei matematice, este un concept esenţialmente probabilistic,
definit de manieră cantitativă”. (Saada, 2000, p. 1190) Modelul clasic al comunicării (figura
nr. 1), aplicabil în diverse domenii, derivă din această abordare cantitativă a informaţiei, ai
cărei autori de marcă sunt Weaver şi Shannon.
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Figura 1. Diagrama unui sistem general de comunicare

În cadrul acestui model matematic, cu destinaţie restrânsă, elementele fundamentale
sunt sursa care produce informaţia, emiţătorul, care codifică mesajul pentru a îl putea
transforma într-un semnal care să poată fi transmis prin canalul de comunicare, canalul de
comunicare, care reprezintă mediul de transmisie a mesajului, receptorul, care decodifică
semnalul şi reconstruieşte mesajul iniţial şi destinatarul mesajului. De asemenea, comunicarea nu este perfectă, existând întotdeauna surse posibile de bruiaj. Această diagramă, cu
grad mare de tehnicitate, poate fi uşor aplicată şi în alte contexte, inclusiv în cel al
comunicării financiare a întreprinderii. După depăşirea cadrului tehnic enunţat, este nevoie
însă de precizări suplimentare, pentru a contura cadrul conceptual utilizat în această cercetare.
Astfel, este necesară delimitarea terminologică între publicitate financiară, informare financiară şi comunicare financiară.
În tabelul de mai jos am dorit să prezentăm în paralel o serie de definiţii pentru
comunicarea financiară, pe care le-am analizat în funcţie de trei criterii diferite: (a) indicarea
directă a dimensiunii strategice a comunicării financiare; (b) obiectivul şi utilizatorii
comunicării financiare; (c) diferenţierea explicită de alte concepte-practici. (a, b şi c în ultima
coloană din tabel).

Tabelul 1
Definiţii ale comunicării financiare
Sursa
Chekkar şi Onnée,
2006

Marois şi Bompoint,
2004

Léger, 2003

Definiţia
„Comunicarea financiară reprezintă un proces integrat în strategie
care vizează, într-un anumit mediu, să facă mai bine cunoscută
întreprinderea şi managerii săi, să îi promoveze imaginea şi să
exprime care sunt valorile sale către investitori şi alte părţi
interesate, prin dezvoltarea unor instrumente de comunicare ce
integrează discursurile manageriale permiţând întreţinerea pe
termen lung a relaţiilor cu valoare adăugată.”, p. 48
„Comunicarea financiară include două părţi distincte:
- Informarea financiară care este reglementată de instituţiile
burselor de valori (AMF, SEC …) cu efect asupra publicării
rezultatelor şi comunicatelor;
- Comunicarea financiară, care nu este reglementată şi care
constă, aşa cum o indică şi denumirea, în a se adresa direct
interlocutorilor care solicită informaţii şi cărora întreprinderea poate
să le transmită care îi sunt strategiile şi să comenteze asupra
activităţilor sale.” p. 173
„tranziţia către comunicarea financiară se realizează atunci când o
companie decide să aibă o strategie de comunicare”, p. 174
„Comunicarea din partea întreprinderii către acţionari, investitori,
analişti financiari, jurnalişti”
„Comunicarea financiară acoperă o realitate mai largă decât
informarea financiară”, p. 32

Elemente cheie
(a) proces integrat în
strategie
(b) investitori şi alte părţi
interesate;
Întreţinerea pe termen lung
a relaţiilor cu valoare
adăugată
(a) să le transmită care îi
sunt strategiile; decide;
strategie
(b) a se adresa direct
interlocutorilor

(c) două părţi distincte;
tranziţie
(b) acţionari, investitori,
analişti financiari, jurnalişti
(c) realitate mai largă decât
informarea financiară
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Sursa
Guimard, 2007

Definiţia
"Un veritabil instrument strategic în slujba dezvoltării afacerii”, p. 6

Depoers, 1999

„tranziţia către comunicarea financiară este însoţită nu numai de o
modificare a obiectivelor, ci implică, de asemenea, arbitraje
voluntare” p. 9
„aşa cum putem vorbi despre opţiuni contabile putem vorbi şi
despre opţiuni de publicare a informaţiei”, p. 10

Elemente cheie
(a) instrument strategic
(b) dezvoltarea afacerii
(a)modificare a obiectivelor;
opţiuni
(c) tranziţie

Dacă aplicăm la aceste definiţii un program informatic specializat în analize textuale
(Tropes), vom găsi confirmarea existenţei unei dimensiuni strategice, deoarece programul
identifică automat câmpul lexical „strategie”, pe lângă cei trei determinanţi principali ai
contextului („comunicare”, „finanţe” şi „afaceri”).
După cum am văzut, statutul comunicării financiare este în schimbare: „în trecut
companiile listate la bursă considerau comunicarea financiară drept o activitate anuală
obligatorie, o povară pe care o delegau către serviciile contabile. Imaginea financiară a
devenit astăzi o chestiune de strategie, administrată la nivelul managementului general”.
(Westphalen, 2004, p. 257).
Această situaţie se datorează în mare parte evoluţiei contextului: dezvoltarea pieţelor
financiare după valul de privatizări din Europa de vest şi ţările în tranziţie, dezvoltarea
investitorilor instituţionali şi în particular a fondurilor de pensii, globalizarea pieţelor şi
participarea din ce în ce mai puternică a investitorilor străini, competiţia pentru resurse
financiare, dezvoltarea explozivă a noilor tehnologii.
Pornind de la aceste elemente, unii autori propun descrierea evoluţiei în etape
cronologice. Îi putem cita astfel pe Léger, pentru evoluţia comunicării financiare a
companiilor din Franţa (Léger, 2003) şi Westphalen, pentru rolul CEO în comunicarea
financiară a companiei (Westphalen, 2004).
Astfel, comunicarea financiară nu a rămas insensibilă la modificările mediului.
Crowther analizează relaţia dintre comunicarea financiară şi mediu în planul semiotic şi
evidenţiază patru etape: (1) etapa de dinainte de 1940 – mediul extern este recunoscut, dar
ignorat; managerul recunoaşte relaţia dintre companie şi acţionari; (2) etapa 1940-1975 –
existenţa mediului extern este recunoscută iar comunicarea financiară este orientată către
investitorii potenţiali; (3) etapa de după 1975 – raportarea financiară este axată pe mediul
extern şi orientată către viitor, apărând recunoaşterea tuturor părţilor interesate (stakeholders),
devenind astfel un mecanism de auto-promovare mai mult decât un simplu mijloc de
comunicare; (4) s-ar putea vorbi şi de o a patra etapă, ca urmare a dezvoltării mediilor de
comunicaţie virtuale, care modifică relaţiile de putere dintre organizaţie şi indivizi.
(Crowther, 2002).
Deşi astfel de cronologii (ante-criză) sunt disponibile pentru a descrie evoluţia
comunicării financiare în ţările dezvoltate, nu am întâlnit analize similare pentru cazul
statelor aflate în tranziţia către economia de piaţă. Parcursul acestor state este diferit, şi
dezvoltarea practicilor de comunicare financiară urmează un drum propriu, fie doar prin
simpla evoluţie concomitentă a instituţiilor şi practicilor (evoluţie endogenă). Vom descrie, în
cele ce urmează, câteva caracteristici principale ale acestor economii, cu interes pentru
întrebarea de cercetare enunţată.
Provocările comunicării financiare pentru economiile în tranziţie
În Carta Albă a guvernării corporative dedicată statelor din Europa de sud-est (OCDE,
2003) se preciza că ameliorarea transparenţei şi comunicarea informaţiilor financiare în
Europa de sud-est ar presupune ca progresul normelor şi al cadrului instituţional să fie însoţit
de transformarea profundă a atitudinii actorilor cu privire la ideea de transparenţă. Această
atitudine este parţial o moştenire a sistemului socialist, în care contabilitatea servea în
principal scopuri statistice şi fiscale în cadrul general al unei economii planificate, ceea ce i-a
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făcut pe manageri experţi în manipularea conturilor în relaţia cu administraţia centrală.
Experţii convocaţi de OCDE considerau la această dată că presiunea legislativă şi
administrativă nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel de informare satisfăcător, care ar
necesita de fapt o schimbare a atitudinii în cadrul organizaţiei, astfel încât comunicarea
financiară să fie percepută ca un activ, şi nu ca o simplă obligaţie pentru companie. Analiza
arată că la acel moment existau puţine companii în regiune care să adopte o politică de
comunicare financiară proactivă şi că marea majoritate întâlnea dificultăţi în simpla
îndeplinire a obligaţiilor legale. (OCDE, 2003, p. 28)
Potrivit Cartei Albe a guvernării corporative dedicată statelor din Europa de sud-est
(OCDE, 2003), pieţele de capital din regiune erau încă influenţate de scopul pe care l-au
servit iniţial, şi anume acela de instrumente în procesul de privatizare, tranzacţiile iniţiale
fiind strâns legate de procesul de redistribuire a proprietăţii. Potrivit aceluiaşi document,
motivele pentru care investitorii evitau să investească pe pieţele din sud-estul Europei erau, în
principal, lipsa de lichiditate, lipsa încrederii şi lipsa protecţiei acţionarilor minoritari.
Concluziile participanţilor au fost că pieţele din sud-estul Europei pot fi considerate ca
ineficiente, în sensul că preţurile nu reflectă valoarea reală, sau cel puţin o valoare rezonabilă
a valorii întreprinderilor. Preţurile de pe piaţă sunt considerate ca volatile şi se situau de
obicei sub valoarea contabilă a activelor.
Comunicare financiară prin intermediul mediilor virtuale
Internetul începe să aibă un rol din ce în ce mai important în comunicarea financiară a
întreprinderii (Marois şi Bompoint, 2004). Una dintre consecinţele utilizării Internetului în
comunicarea financiară cu acţionarii şi investitorii este viteza de comunicare şi reducerea
costurilor. Totuşi, instrumentele electronice reprezintă pentru moment un complement şi nu
înlocuiesc complet instrumentele clasice de comunicare financiară.
În studiul său asupra comunicării financiare prin intermediul Internetului Ettredge
porneşte de la o serie de ipoteze pe care le testează pe un eşantion de 193 de companii
americane, bazându-se pe informaţii extrase din baza de date AIMR. Ipotezele sale sunt:
există o relaţie pozitivă între volumul informaţiei transmise pe site-ul companiei şi (1) nevoia
de capital extern; (2) performanţele companiei; (3) mărimea companiei; (4) percepţia
analiştilor asupra calităţii comunicării financiare clasice. În definirea variabilelor dependente
autorii realizează distincţia între informaţia obligatorie şi informaţia oferită voluntar.
Rezultatele principale arată că există o legătură directă între elementele de comunicare
voluntară şi variabilele de mărime, cererea de capital extern şi reputaţie. (Ettredge, 2002).
Nu pot fi regăsite studii similare pentru cazul economiilor în tranziţie (unul dintre
motive fiind lipsa bazelor de date specializate). Sunt disponibile, totuşi, analize descriptive
ale practicilor de comunicare financiară prin intermediul site-ului companiei. Astfel, studiul
asupra comunicării financiare prin intermediul site-ului companiei realizat cu trei ani în urmă
de Bonson şi Escobar pe cazul ţărilor în tranziţie prezintă o poziţie foarte slabă a României
(în comparaţie cu alte state, precum Letonia sau Estonia) din punct de vedere al informaţiei
financiare transmise prin intermediul site-ului companiei (eşantionul a cuprins 23 de
companii din România, iar studiul a fost realizat în perioada februarie-martie 2005). (Bonson
şi Escobar, 2006). În acelaşi timp, este probabil ca modificările din mediul legislativ şi de
afaceri în România, ca urmare a integrării europene, să fi avut un impact pozitiv asupra
nivelului raportării financiare prin intermediul Internetului. În acest sens este necesară
utilizarea de surse noi sau întreprinderea de noi studii pentru a urmări în dinamică situaţia
comunicării financiare prin medii virtuale în România.
Studiu de caz axat pe companiile cotate la Bursa de Valori Bucureşti
Studiul iniţial pe care l-am întreprins în perioada februarie – aprilie 2008 a vizat
raportarea financiară prin intermediul site-ului instituţional pentru o serie de companii din
România. Scopul principal a fost inventarierea practicilor de comunicare prin intermediul
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mediilor virtuale, pentru pregătirea unei analize calitative a site-ului companiilor indicelui
BET.
Am ales pentru prima etapă a studiului companiile listate în prima şi a doua categorie
la Bursa de Valori Bucureşti, arătând astfel o preferinţă pentru mărime, dar alegerea se
explică şi prin existenţa cerinţelor mai stricte de comunicare pentru aceste companii
(regulamentele CNVM) şi prin introducerea aplicaţiilor electronice de raportare financiară,
care le permit companiilor listate la BVB să transmită informaţiile curente şi periodice online, prin intermediul site-ului CNVM. Dispersia acţionariatului ca urmare a privatizărilor
aflate la originea pieţelor de capital din România reprezintă de asemenea un argument în
favoarea alegerii.

Tabelul 2
O descriere cantitativă a comunicării financiare prin intermediul site-ului
Existenţa site-ului
Companii care posedă un site
46
Limba
Doar în limba
română

Companii care nu posedă site
(sau al căror site nu este funcţional)
2

Companii care nu posedă site, dar pentru
care sunt disponibile date de contact pe siteul grupului
2

Doar în
Versiune română şi Versiune mixtă,
Română, engleză şi o a treia limbă (rusă,
limba
engleză
engleză şi
respectiv germană)
engleză
română
8
1
33
2
2
Existenţa unei rubrici speciale de relaţii cu investitorii (din totalul celor 46 care posedă un site funcţional)
DA, explicit
NU
NU, dar site-ul conţine informaţii financiare relevante pentru
relaţiile cu investitorii
21
11
14
Prezenţa rapoartelor anuale on-line
DA
NU
35
11
Alte informaţii utile investitorilor şi acţionarilor
DA
NU
36
10
Rubrică de contact special dedicată acţionarilor/investitorilor
DA
NU
8
38
Desemnarea unei persoane responsabile de relaţiile cu acţionarii/investitorii
DA
NU
4
42
Sursa: Robu & Sandu, 2008.

Recenzarea informaţiilor prezentate pe site ne-a permis să formulăm o primă imagine
a comunicării financiare prin intermediul mediilor virtuale în România. Am observat astfel că
84% din eşantion prezintă o deschidere către investitorii străini, prin prezentarea unei
versiuni integrale sau parţiale în limba engleză. Este de asemenea interesant de observat
emergenţa unei funcţii de relaţii cu investitorii, vizibilă explicit (în rubrica dedicată pe site)
pentru 42% din eşantion, în timp ce elemente relevante de comunicare financiară pot fi
regăsite la 72% din companiile studiate. În acelaşi timp, doar 20% din companii au prevăzut
o comunicare reală (prin posibilitatea de feed-back), şi doar 10% au delegat explicit
responsabilitatea acestor relaţii.
Este important de remarcat şi diversitatea documentelor disponibile on-line şi
varietatea practicilor în termeni de volum al informaţiei disponibile (de la un singur
document, în general ultimul bilanţ, până la site-uri cu un bogat conţinut informaţional – zeci
de documente structurate în secţiuni de informaţii periodice sau curente, cu acoperirea a mai
multe exerciţii financiare). Rapoartele disponibile on-line sunt de obicei rapoarte anuale şi
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semestriale, întocmite în conformitate cu cerinţele CNVM, rapoarte financiare neconsolidate
întocmite în conformitate cu RAS şi, în unele cazuri izolate, situaţii financiare consolidate
întocmite în conformitate cu IFRS. Alte informaţii utile cuprind rapoarte curente, calendare
de informare, convocatoare şi scrisori către acţionari şi, în unele cazuri, analize tehnice sau
fundamentale realizate de analişti externi sau rapoarte realizate de analişti interni şi
prezentate în cadrul întâlnirilor cu investitorii. Site-ul devine astfel o interfaţă pentru
practicile de comunicare financiară, şi suntem astăzi martori on-line şi în direct ai emergenţei
celor mai diverse practici pe aceste pieţe în tranziţie.
În completarea celor de mai sus putem adăuga concluziile unui studiu recent realizat în
cadrul programului PFS (Partners for Financial Stability) organizat de USAID, în cadrul căruia a
fost monitorizată evoluţia relaţiilor cu investitorii pentru 11 ţări din Europa Centrală şi de
Sud-Est, printre care şi România. Monitorizarea acoperă perioada 2004-2008 şi se bazează, în
cazul ţării noastre, pe evoluţia relaţiilor cu investitorii reflectată de site-ul celor 10 companii
componente ale indicelui BET. Între cele 11 ţări analizate (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), România oscilează între
poziţia 6 şi 9, cu performanţele cele mai bune înregistrate în perioada 2004-2005 (în sistem
comparativ), Ungaria şi Polonia fiind lidere regionale în materie de dezvoltare a relaţiilor cu
investitorii. Companiile româneşti analizate au fost Petrom, BRD-GSG, Alro, Banca
Transilvania, Rompetrol Group N.V., CNTEE Transelectrica, şi SIF Transilvania, Oltenia,
Banat Crişana şi Muntenia. (www.usaid.gov)
Concluzii şi perspective
Acest studiu aduce în discuţie problema emergenţei comunicării financiare în
economiile în tranziţie, concomitent cu dezvoltarea noilor tehnologii. Această situaţie,
împreună cu parcursul specific al ţărilor care au început la sfârşitul anilor 80 procesul de
tranziţie către o economie de piaţă, argumentează necesitatea contextualizării. Calea de
evoluţie identificată naşte modele proprii, sugerate încă din etapa exploratoare a studiului
nostru.
Intenţionăm astfel aprofundarea studiului pentru companiile componente ale indicelui
BET, prin aplicarea unor programe specializate de analiză a conţinutului informaţional al
site-ului (Tropes şi Robot), cu scopul de a releva o primă schemă de analiză textuală a
comunicării financiare prin intermediul Internet-ului, în contextul unei etape avansate a
tranziţiei. Rezultatul final vizat nu este o comparaţie cu pieţele dezvoltate, ci identificarea
unui model propriu de evoluţie.
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IMPACTUL ANALIZEI FINANCIARE ASUPRA PIEŢEI ROMÂNEŞTI
A ASIGURĂRILOR
Nicolae GEORGESCU
Cosmin ŞERBĂNESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Piaţa românească a asigurărilor a atins un nivel istoric în anul 2009, ca
urmare a poziţiei fruntaşe referitoare la evoluţia relativă a primelor brute subscrise. Acest
succes a reliefat pentru prima oară faptul că managementul asigurătorilor reprezintă un
factor cheie pentru dezvoltarea pieţei. Acest management pro-activ se regăseşte în
interpretarea corectă a principalilor indicatori, cum ar fi: rata daunei, rezervele tehnice,
rata rentabilităţii. Lucrarea de faţă reprezintă o abordare analitică a corelaţiilor existente
între o piaţă solidă şi rezultate tehnice favorabile obţinute.
Cuvinte-cheie: concentrarea pieţei; coeficientul de lichiditate; companie de asigurare,
gradul de solvabilitate; rezultat financiar.
Clasificare JEL: 11C.
Clientul asigurat alege adesea cu sufletul în momentul în care doreşte să acopere o
serie de riscuri prin cedarea acestora către o companie de profil. Chiar dacă poate fi uşor
influenţat de rude sau prieteni, există şi sursele oficiale care pot influenţa decizia asiguraţilor.
Pentru aceste ultime variante cei mai reprezentativi indicatori sunt: primele brute subscrise,
indemnizaţiile brute plătite, rata daunei, rezervele tehnice, coeficientul de lichiditate, marja
de solvabilitate, care reprezintă parte tehnică a analizei financiare în cazul companiilor de
asigurări.
În cazul fondurilor de pensii această preocupare poate părea momentan trecută în plan
secund, deoarece pentru 24 de luni de la data virării primei sume dinspre bugetul de stat către
administratorii fondurilor de pensii, aceştia din urmă nu sunt obligaţi să furnizeze randamente
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, fapt care poate arunca urme de
îndoială asupra tendinţelor de investiţii ale acestora.
În situaţia în care avem de-a face cu companii de asigurare solide şi fonduri de pensii
puternice, piaţa automat ar trebui să ofere, ca urmare a presiunilor concurenţiale, produse mai
bine adaptate la cerinţele pieţei şi totodată tarife mai reduse pentru acestea.
În plus nu trebuie uitată evoluţia pieţei asigurărilor din ultimii ani, iar aici ne referim
atât la piaţa asigurărilor generale şi de viaţă, dar şi la piaţa asigurărilor fondurilor de pensii
private, trendul evident fiind cel al fuziunilor şi achiziţiilor.
Piaţa românească a asigurărilor este o piaţă competitivă, deşi nu se află în faza de
maturitate din acest punct de vedere. Indicatorii pe care îi avem la dispoziţie subliniază
dezvoltarea ei continuă, dar trendul este încă modest, factorii cu influenţă negativă fiind
multipli.
Evoluţia continuă a pieţei asigurărilor în România îndeamnă societăţile de asigurări la
acordarea unei şi mai mari atenţii situaţiei lor financiare, fapt care le-ar permite acoperirea
obligaţiilor asumate prin poliţele de asigurare încheiate. Asiguraţii sunt elementele principale
ale acestei dezvoltări recente, trendul pozitiv înregistrat mai ales în ultimii ani dovedind o
creştere a încrederii oamenilor în asigurare.
Oricum evoluţia pieţei asigurărilor nu trebuie pusă exclusiv pe seama companiilor de
asigurări şi a administratorilor fondurilor de pensii. În definitiv, intermediarii acestei pieţe
73

74

Analiza economico-financiară şi evaluarea proprietăţilor. Provocări în actualul context global

reprezintă o forţă de vânzări cu adevărat importantă pentru dezvoltarea întregului mediu de
afaceri. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, lucrurile au devenit şi mai
interesante deoarece mai mulţi intermediari străini şi-au manifestat interesul pentru piaţa
românească de profil, fapt care nu poate decât să contribuie la creşterea concurenţei şi la
oferirea de servicii performante. La nivelul anului 2007, peste 450 de intermediari au
notificat intenţia de a desfăşura activitate de asigurare în România în baza principiului liberei
circulaţii a serviciilor. Nu are rost să mai aducem în discuţie multitudinea de agenţi de
marketing care au fost autorizaţi pentru pilonii II şi III de pensii, fapt care situează întreaga
masă a intermediarilor în asigurări la peste 1.000.000 de persoane.
Referitor la fuziunile şi achiziţiile care au avut loc în ultimul timp, cele mai
importante sunt:
− Grupul austriac Vienna Insurance Group a fost, la nivelul anului 2008, unul din
liderii pieţei în Romania prin cele 4 companii de asigurare pe care le deţine: Omniasig
Asigurare – Reasigurare, Omniasig Asigurari de Viaţă, BCR Asigurări şi Agras.
Concentrarea a fost atât de puternică încât a intrat în vizorul Consiliului Concurenţei, care a
decis că trebuie luate măsuri privind concentrarea excesivă, astfel încât Vienna Insurance
Group a vândut una dintre companiile deţinute anterior (Unita);
− Uniqa Group a preluat societatea Astra, această achiziţie făcând parte din planurile
grupului austriac de dobândire a unei poziţii importante pe pieţele din Bulgaria, Serbia,
Ucraina, Albania, Macedonia. Societatea Astra deţinea afaceri atât pe componenta
asigurărilor generale, cât şi pe cea a asigurărilor de viaţă (cote de 6,56% pentru asigurări
generale, 0,14% pentru asigurări de viaţă şi 5,29% pe global) Ulterior a achiziţionat şi Unita,
care a fost vândută de grupul anterior menţionat;
− PPF Investments a preluat, în anul 2007, controlul asupra a două companii de
asigurări autohtone, RAI Asigurări şi Ardaf. Grupul ceh a investit 9% din portofoliu în
sectoarele bancar, de asigurări şi alte servicii financiare. Deţinerea RAI s-a realizat în
februarie 2007, în proporţie de 100%. Din acest punct de vedere se poate spune că fondul ceh
a devenit unul dintre principalii furnizori ai asigurărilor medicale. În ceea ce priveşte cea de-a
doua societate, în acest caz deţinerea este de 72,75%, în afara grupului ceh acţionariatul fiind
format din Raiffeisen Zentralbank Austria şi diferite persoane fizice şi juridice române. Acest
grup nu a rămas insensibil nici la fuziuni, făcând la rândul lui obiectul unei astfel de
operaţiuni cu Generali. Pentru conferirea unei poziţii fruntaşe şi în cadrul pilonului II de
pensii (pilonul administrat privat), Ardaf s-a implicat în încheierea de adeziuni pentru
asigurătorul italian (poziţia a treia în piaţa acestui pilon II);
− Groupama România va apărea pe scheletul a două dintre cele mai importante
companii româneşti: Asiban şi BT Asigurări;
− Fondurile de pensii administrate privat Omniforte şi BCR (ca parte a tranzacţiei
existente la nivel mondial între Vienna Insurance Group şi Erste), respectiv Bancpost şi
Eureko.
Înainte de a analiza partea financiară a acestor companii sau fonduri, se impun câteva
cuvinte despre pilonul II. Prima observaţie care poate fi făcută pentru acesta ţine cont de
clasificarea fondurilor de pensii administrate privat din punct de vedere al cotei de piaţă. De-a
lungul ultimelor şase luni analizate se poate observa că nu a avut loc nici măcar o rocadă între
aceste entităţi funcţie de criteriul enunţat. Din acest punct de vedere este evident faptul că
românii sunt încă în expectativă, fiind se pare debusolaţi de informaţiile care le parvin în
legătură cu randamentele fondurilor de investiţii. Oricum rămâne o chestiune actuală
incertitudinea existentă la nivelul pieţei asigurărilor, după cum este menţionat şi în alte lucrări
(Şerbănescu, 2007, pp 26-28), element care permite fiecărui zvon lansat în piaţă să devină o
ştire de senzaţie, chiar dacă nu este veridică.
A doua observaţie este legată de portofoliile existente la nivelul fondurilor care
compun piaţa fondurilor de pensii administrate privat. Pentru aceeaşi perioadă analizată se
constată o creştere a ponderii instrumentelor cu grad ridicat de siguranţă, de genul titlurilor de
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stat, obligaţiunilor municipale şi depozitelor bancare. O astfel de abordare era necesară
deoarece, după cum se poate observa din cele ce urmează, pentru piaţa bursieră, dar şi pentru
fondurile de investiţii au existat intervale extrem de nefavorabile, manifestate prin scăderi
drastice ale indicilor bursieri, dar şi ale valorii unit-urilor.
Astfel plasamentele în titluri de stat şi obligaţiuni municipale au crescut în intervalul de
timp analizat, de la 42,11% la 67,81%, în încercare de securizare a rentabilităţii investiţiilor
realizate de populaţie prin plasarea celor 2% (2,5% începând cu anul în curs) din CAS într-un
fond de pensii administrat privat. Totodată plasamentele în acţiuni listate şi-au stabilizat
evoluţia după scăderile însemnate din perioada iunie-august, situându-se în ianuarie la 2,07%,
după vârful înregistrat în luna mai, de 9,53%, destul de ridicat dacă avem în vedere faptul că
plasamentele externe erau foarte reduse, iar piaţa noastră era afectată de evoluţiile
internaţionale.
Randamentul este de asemenea un punct de plecare în evaluarea fondurilor de pensii
administrate privat. Este bine de ştiut, din punct de vedere fiscal că investiţiile activelor
fondurilor de pensii administrate privat şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.
Respectarea cadrului legal stabilit prin legi, norme, ordine este premisa unui mediu de
afaceri stabil, care să atragă investitorii interesaţi de potenţialul României. Stabilitatea financiară, care după cum am stabilit şi în alte rânduri conferă şi asiguraţilor certitudinea indemnizării în caz de producere a evenimentului asigurat, evoluează din punct de vedere calitativ.
Astfel asigurătorul este obligat să îşi determine permanent marja de solvabilitate
disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum şi fondul de siguranţă pe baza datelor din
raportările financiare şi să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârşitul
fiecărui exerciţiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate
disponibilă, marja de solvabilitate minimă şi fondul de siguranţă.
O treime din această marjă de solvabilitate poartă numele de fond de siguranţă, iar
valoarea minimă a fondului de siguranţă este de:
− 2 milioane euro pentru asigurătorii care subscriu riscuri aferente asigurările
generale şi de viaţă;
− 3 milioane euro pentru asigurătorii care subscriu riscuri încadrate în clasele 10, 11,
12, 13, 14 sau 15, astfel:
Clasa 10 - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
Clasa 11 - Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian,
Clasa 12 - Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim,
lacustru şi fluvial
Clasa 13 - Asigurări de răspundere civilă generală
Clasa 14 - Asigurări de credite
Clasa 15 - Asigurări de garanţii
− 75% din valorile precizate mai sus în situaţia societăţilor mutuale;
− 50% din valorile precizate mai sus în cazul agenţiilor şi/sau sucursalelor înfiinţate
în România şi aparţinând unor societăţi de asigurare cu sediul central în afara Comunităţii.
Anterior acestor interpretări, se calcula gradul de solvabilitate, ca raport între marja de
solvabilitate disponibilă şi cea minimă, interpretarea acestuia având în vedere încadrarea
acestuia între anumite limite, după cum urmează:
a) asigurători insolvabili, în cazul în care rezultatul acestui raport este subunitar;
b) asigurători aflaţi în pragul de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul acestui
raport este egal cu 1;
c) asigurători pentru care există un risc ridicat de insolvabilitate, în cazul în care
rezultatul raportului este cuprins între 1 şi 1,5;
d) asigurători pentru care există un risc scăzut de insolvabilitate, în cazul în care
rezultatul raportului este cuprins între 1,5 şi 2;
e) asigurători pentru care nu există un risc de insolvabilitate, în cazul în care raportul
este mai mare de 2.
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Existau şi cazuri separate, cum ar fi cele referitoare la asigurătorii cu grad de
solvabilitate negativ trebuie atent judecate şi interpretate. În plus pe aceeaşi linie de conduită
se încadrează şi situaţiile în care asigurătorii prezintă raportări din care reies grade de
solvabilitate foarte mari.
În prima situaţie, o explicaţie pentru aceste cazuri este furnizată chiar de către CSA, şi
anume faptul că o societate este în curs de efectuare a unei majorări de capital social în
vederea încadrării în marja de solvabilitate. Pentru celelalte însă se ridică întrebarea logică:
Din ce cauză? La o simplă privire de ansamblu se poate constata faptul că marja de
solvabilitate de care dispune asigurătorul (activul net) este negativă, caz în care este posibil să
se apeleze la capitalurile proprii pentru a se acoperi obligaţiile companiei de asigurări.
În a doua ipostază, a societăţilor cu grade de solvabilitate mult peste limita de
siguranţă totală de 2, este interesat de evaluat cum s-a ajuns la grade de solvabilitate de peste
10, ca să nu mai vorbim de cele care prezintă valori de peste 100 chiar. Un răspuns ar putea fi
data recentă a începerii activităţii. Un asigurător aflat la început de drum va avea active care
vor depăşi cu mult obligaţiile (acestea putând fi reduse la acest moment). Astfel se va ajunge
la un activ net supradimensionat. În plus pentru o companie aflată încă la început atât
primele, funcţie de care se calculează primul rezultat, cât şi daunele, care sunt luate în calcul
pentru determinarea celui de-al doilea rezultat sunt reduse. Prin urmare, gradul de
solvabilitate, adică raportul între activul net pe de o parte, respectiv maximul dintre cele două
rezultate, va fi ridicat.
Coeficientul de lichiditate determinat ca raport între activele admise şi obligaţiile pe
termen scurt (rezerva brută de daune) trebuie să fie mai mare decât 1. Dar şi în cazul acestui
indicator valorile sunt contradictorii, variind de la 1162 în cazul Irasig (asigurări generale) şi
819 pentru Asirom (asigurările de viaţă) la valori normale situate între 1 şi 2 (Asiban,
Euroins, Unita).
Spunem valori normale, deoarece un coeficient de lichiditate mult prea mare este
semnalul plasării preponderent în active mult prea lichide, care nu produc o rentabilitate
destul de mare pentru remunerarea acţionarilor sau asiguraţilor.
Concluzii
Semnalele pieţei sunt foarte importante pentru asiguraţi, care au la dispoziţie foarte
multe informaţii pe care este însă posibil să nu ştie să le interpreteze corect. Indiferent dacă
vorbim de valorile gradului de solvabilitate (aşa cum era el calculat) sau de coeficientul de
lichiditate, asiguraţii pot fi uşor induşi în eroare, mai ales dacă datele furnizate de către
companiile de asigurări nu sunt auditate.
Acest lucru este important deoarece puterea financiară a pieţei este în strânsă legătură
cu posibilităţile şi încrederea asiguraţilor, care o dată înşelată este imposibil de recâştigat. În
plus dacă datele au fost interpretate eronat, se aruncă o umbră de neîncredere şi asupra
autorităţilor de supraveghere ale celor două pieţe.
Cercetarea rezultatelor tehnice va fi extinsă şi în cadrul proiectului nr. 1831/ 2008,
finanţat de către CNCSIS.
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Rezumat. În contextul transformărilor la scară mondială, unde competiţia globală şi
noua economie bazată şi condusă de cunoaştere reprezintă parametri esenţiali în conturarea
rolului actual al IMM-urilor în economie, prin cercetarea fenomenului inovării, în această
lucrare ne propunem să analizăm elementele esenţiale care să conducă la analiza gradului
de inovare, astfel încât printr-o dozare optimă a eforturilor să se obţină efecte maxime.
Adoptarea de către operatorul economic a unor procese de inovare tehnologică
asigură condiţiile necesare pentru a corela crearea de valoare pentru clienţi prin intermediul
produselor şi serviciilor oferite cu atingerea obiectivelor proprii de dezvoltare.
Cuvinte-cheie: analiză; competitivitate; inovare; indicatori; IMM.
Introducere
Uniunea Europeană a adoptat o serie de strategii şi programe pentru a stimula
interesul în domeniul cercetării dezvoltării şi inovării.
Conform Raportului anual al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pe anul 2008 o parte
importantă a acestora este destinată IMM-urilor, în vederea creşterii competitivităţii lor şi a
impulsionării inovaţiei.
Antreprenorii şi întreprinderile mici sunt jucătorii cheie ai procesului de inovare; prin
urmare, eforturile politice ale Comisiei în materie de inovaţie se concentrează asupra a două
domenii:
În primul rând, Comisia Europeană vizează creşterea conştientizării nevoii de inovaţie
şi a beneficiilor pe care aceasta le aduce, prin finanţarea unui ansamblu de iniţiative care
demonstrează importanţa inovaţiei pentru majoritatea întreprinderilor.
Al doilea obiectiv al politicii europene din domeniul inovaţiei este încurajarea
autorităţilor centrale şi publice din statele membre de a crea condiţii în care inovaţia este bine
primită, sprijinită şi întreţinută.
Autorităţile trebuie să permită întreprinderilor mici să reacţioneze rapid – o condiţie
esenţială pentru inovaţie, să împărtăşească idei şi informaţii, dar mai ales să reducă poverile
administrative şi financiare care apasă asupra acestora.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul Strategiei Lisabona, cel mai important
program destinat IMM-urilor este Programul cadru pentru cercetare – FP. Strategia Lisabona
2000 este un obiectiv strategic prin care UE îşi propune să devină cea mai competitivă şi
dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică
continuă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi care să asigure o mai bună coeziune
socială.
Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea sunt inima economiei bazate
pe cunoaştere, principalii factori de creştere a competitivităţii firmelor şi a ocupării forţei de
muncă.
UE şi-a propus obiectivul de creştere a investiţiei în cercetare la 3% din PIB-ul UE,
începând cu anul 2010.
Ca ţară membră a UE, România are preocupări în domeniul inovării IMM-urilor.
Astfel, pentru a sprijini sectorul IMM-urilor în vederea încurajării investiţiilor în domeniul
cercetării dezvoltării şi inovării, Guvernul României, alături de instituţiile naţionale
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reprezentative pentru IMM-uri, precum şi cu diverse organisme europene care reprezintă
interesele IMM-urilor, au luat o serie de măsuri prin programe naţionale şi europene.
Dintre acestea, cele mai importante pentru sectorul IMM-urilor la nivel naţional în
ceea ce priveşte cercetarea dezvoltarea şi inovarea sunt următoarele:
 Strategia Guvernamentală pentru Susţinerea Dezvoltării Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii în perioada 2004-2008;
 Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;
 CIP – Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare, 2007-2013;
 Planul Operaţional Sectorial (POS).
Tehnologia are un rol foarte important în funcţionarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
(IMM) într-un mediu extrem de competitiv şi de dinamic în care clienţii solicită servicii şi
produse competitive în diferite condiţii financiare, de calitate şi de timp.
În aceste situaţii IMM-urile îşi manifestă interesul de a „adăugă tehnologie” în scopul
abordării unor probleme imediate, pe termen scurt şi mediu, şi doar o mică parte dintre
acestea sunt interesate pentru investiţii tehnologice cu luarea în consideraţie a cerinţelor
dezvoltării pe termen lung.
Un operator economic îşi asigură competitivitatea pe piaţă, dacă are capacitatea de a
controla anumiţi factori, cum ar fi:
 capacitatea de a investi;
 capacitatea de a genera şi aduce noi produse pe piaţă;
 capacitatea de a concura atât pe piaţa internă cât şi pe pieţele internaţionale.
Viteza cu care se propagă inovarea în economie este crucială pentru productivitate şi
creştere economică, fapt pentru care, evaluarea capacităţii de inovare se impune a fi un
instrument care ar trebui dezvoltat pentru a veni în sprijinul companiilor care doresc şi sunt
capabile să aducă schimbări fundamentale organizatorice şi de producţie.
Gradul de inovare al unei companii, alături de alţi indicatori economici, constituie un
element cheie în analizele comparative (exerciţiul de benchmarking) de piaţă.
De asemenea, în cadrul indicatorilor de competitivitate, un rol important îl ocupă
gruparea de indicatori care se referă la inovare.
Principalii indicatori folosiţi în acest sens sunt (Bala Gh., 2007, pp. 14-15):
 cifra de afaceri pentru produse /servicii noi care se referă doar la produse sau
servicii noi lansate în ultimul an ( fără a le cuprinde pe cele existente sau modificări minore
ale acestora).
 cifra de afaceri din segmente noi de piaţă care au apărut în ultimul an (aceasta ar
include: intrarea intr-un nou domeniu de afaceri, aplicaţii noi pentru un produs sau serviciu),
noi domenii de afaceri care au fost dezvoltate formal de organizaţie ca urmare a deciziilor
strategice luate.
 cifra de afaceri din noi pieţe geografice, naţionale sau internaţionale, dezvoltate ca
urmare a deciziilor strategice.
 numărul de clienţi noi care au apărut în ultimul an.
Pentru asigurarea creşterii competitivităţii prin inovare este de dorit ca fiecare
companie să acorde o atenţie crescută tuturor factorilor interni (personal, instruire,
management, marketing) şi activităţilor care pot genera creşterea productivităţii şi valoare
adăugată.
Componenta conceptuală
Pentru a răspunde la întrebarea „IMM-urile din România sunt inovatoare?” vom
defini în continuare ce sunt IMM-urile şi inovarea.
Conform legislaţiei în vigoare, IMM-urile trebuie să aibă un număr mediu anual de
salariaţi mai mic de 250 şi să realizeze o cifră de afaceri anuală netă, echivalentă în lei, de
până la 50 de milioane de euro sau să deţină active totale care nu depăşesc echivalentul în lei
a 43 de milioane de euro.
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Activele totale cuprind activele imobilizate, activele circulante şi cheltuielile în avans.
În funcţie de numărul mediu anual de angajaţi şi de cifra netă de afaceri sau de
activele totale pe care le deţin, IMM-urile se împart în trei categorii:
 microîntreprinderi: au până la nouă salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro (echivalentul în lei).
 întreprinderi mici: au între 10 şi 49 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau
active totale de până la 10 milioane de euro (echivalentul în lei).
 întreprinderi mijlocii: au între 50 şi 249 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă
de până la 50 de milioane de euro (echivalentul în lei) sau deţin active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.
Companiile care nu se încadrează în aceste criterii intră în categoria întreprinderilor
mari.
Inovarea, conform „chestionarului pentru realizarea gradului de inovare a IMMurilor” realizat de Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje (IRECSON)
este definită ca fiind o activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) nou sau
semnificativ îmbunătăţit lansat pe piaţă sau reprezintă introducerea în propria întreprindere a
unui proces nou sau semnificativ îmbunătăţit.
Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale
tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere. Inovarea
poate fi dezvoltată de întreprinderea inovatoare sau de altă întreprindere.
Conform articolului 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE „Categoria Intreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin
de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro
şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro”.
Putem afirma că, IMM-urile inovatoare reprezintă un grup eterogen care include o
varietate de firme caracterizate printr-o dinamică accentuată, orientată către dezvoltare şi
diversificare.
Nu sunt considerate inovări vânzările de produse inovatoare ale unei întreprinderi care
au fost realizate sau dezvoltate anterior de către alte întreprinderi.
Inovarea se clasifică în patru tipuri principale, conform figurii nr. 1:
CLASIFICAREA INOVĂRII

Inovare de produs

Inovare de proces

Inovare organizaţională

Inovare de marketing

Figura 1. Clasificarea inovării

O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru
piaţă, dar este nou pentru întreprindere.
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este
prima care a introdus procesul pe piaţă.
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Inovările de produse se referă la bunuri sau servicii cu caracteristici sau intenţii de
utilizare care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de întreprindere.
Acestea includ: schimbări semnificative în specificaţiile tehnice, în componente şi
materiale, software încorporat, utilizare prietenoasă sau alte caracteristici funcţionale. Spre
deosebire de inovările de proces, ele se vând direct clienţilor.
Inovările de produs nu cuprind: schimbări sau îmbunătăţiri minore; actualizarea
programelor; proceduri de control; schimbări sezoniere (de ex. liniile de confecţii);
modificările aduse unui produs la cererea unui singur client, dacă produsele similare,
destinate altor clienţi, rămân neschimbate; schimbări de design care nu alterează
caracteristicile funcţionale sau tehnice ale unui bun sau serviciu; simpla revânzare de noi
bunuri şi servicii cumpărate de la alte întreprinderi, cu excepţia bunurilor şi serviciilor
dezvoltate şi produse în asociere cu alte întreprinderi.
Inovările de procese pot fi atât în sectorul industriei cât şi în sectorul serviciilor şi
includ metode de producţie noi sau semnificativ îmbunătăţite, sisteme de transport şi
distribuţie.
Ele includ schimbări semnificative în tehnici specifice, echipament şi / sau software,
intenţionând să îmbunătăţească calitatea, eficienţa sau flexibilitatea unei activităţi productive
sau a unei activităţi de aprovizionare, şi să reducă riscurile privind siguranţa mediului
ambiant.
Inovările de procese exclud: schimbări sau îmbunătăţiri minore; o creştere a
capacităţilor de producţie sau servicii prin adăugarea unor sisteme de prelucrare sau
logistice, care sunt similare cu cele deja existente; inovări care au o interfaţă importantă cu
clientul, cum ar fi serviciul de ridicare a mărfii (acestea sunt inovări de produs).
Inovări organizaţionale reprezintă implementarea unei schimbări semnificative în
practicile de afaceri, organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe, intenţionând să
îmbunătăţească capacitatea inovativă a firmei sau caracteristicile de performanţă, cum ar fi
calitatea sau eficienţa fluxurilor muncii.
Schimbarea organizaţională este considerată inovare doar dacă există o schimbare
măsurabilă a randamentului, precum productivitatea sau vânzările directe. Inovările organizaţionale implică de obicei schimbări mai importante în lanţul furnizor al firmei şi sunt mai
puţin dependente de tehnologie decât inovările de proces.
Inovările organizaţionale exclud: schimbări în strategia managerială, care nu sunt
însoţite de schimbări organizaţionale semnificative; introducerea unei noi tehnologii care este
utilizată numai pe o diviziune a firmei (de ex. în producţie). Acestea sunt de obicei inovări de
proces.
Inovări de marketing se referă la schimbări semnificative în modul în care pieţele de
desfacere ale întreprinderii acceptă schimbări în design şi ambalare pentru bunuri şi servicii.
Inovările de marketing nu cuprind: schimbări de rutină şi sezoniere, cum ar fi cele din
industria confecţiilor; publicitate, cu excepţia celei bazate pe folosirea pentru prima dată a
unor mijloace de reclamă.
Componenta metodologică
În cadrul acţiunilor de realizare a obiectivelor cercetării, echipa formată din cercetători ai Institutului Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje (IRECSON), Academia
de Studii Economice Bucureşti (ASE), Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi
Industriei Alimentare (INMA), Institutul de Proiectări pentru Automatizări (IPA), Asociaţia
Română de Transfer Tehnologic şi Inovare (AROTT), S.C. Cornersoft Tech S.R..L au derulat
o anchetă statistică pentru identificarea elementelor de caracterizare a gradului de inovare la
nivelul operatorilor economici (IMM) din România.
Întreprinderile inovatoare sunt factori determinanţi ai evoluţiilor economice şi sociale
spectaculoase înregistrate de ţări sau regiuni ale căror performanţe au reuşit să le poziţioneze
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pe locuri fruntaşe în ierarhia mondială şi din acest motiv analiza şi evaluarea gradului de
inovare la nivelul întreprinderilor apare ca o necesitate pentru colectivităţile preocupate de
dezvoltarea lor durabilă.
Informaţiile au fost culese de la diferite tipuri de organizaţii (institute naţionale de
cercetare dezvoltare, întreprinderi, entităţi ale infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic
etc.) pentru caracterizarea procesului de inovare în vederea fundamentării metodologiei de
caracterizare a gradului de inovare.
Aşadar, cercetarea are la bază datele statistice furnizate de Institutul Român de
Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje (IRECSON) în urma aplicării chestionarului pentru
caracterizarea gradului de inovare a operatorilor economici din România unui număr de 500
IMM-uri, Institutul Naţional de Statistică, Raportul Anual al IMM-urilor pe anul 2008.
Componenta aplicativă
Conform datelor furnizate de Raportul anual al IMM-urilor din România, ediţia 2008,
din totalul firmelor active în ţară, 98,2% realizează o cifră de afaceri de până la 2 milioane de
euro, iar 92% dintre acestea sunt microîntreprinderi.
Firmele mici (cu mai puţin de 49 de angajaţi) reprezintă aproape 90% din sectorul
IMM-urilor.
Conform Institutului Naţional de Statistică, proporţia firmelor mici care fac inovaţii
este mai mică de 1 la 5 (18%).
Această proporţie creşte până la circa 25% pentru firmele mijlocii şi la 44% pentru
firmele mari. Nu există diferenţe semnificative între sectorul industrie şi servicii.
În comparaţie cu firmele mari, inovaţia în produse (singure sau în combinaţie cu
procese de inovaţie) în IMM-uri este mai puţin frecventă decât în firmele mari, conform
raportului IMM-urilor din anul 2008.
Acest lucru poate fi explicat de faptul că introducerea unor produse noi este, în
general, mai scumpă decât introducerea de inovaţii de organizaţie sau marketing
Referitor la tipul de proces inovator introdus în firme, este interesant de menţionat că
în cele mai multe cazuri, se referă la inovaţii organizaţionale (între 25% şi 40% din firmele
inovatoare), mai degrabă decât în cele din marketing (mai puţin de 5%).
Aceasta poate reprezenta o barieră în dezvoltarea întreprinderii într-o economie larg
deschisă către export, care vrea să devină competitivă pe piaţa UE.
Lipsa abilităţilor de marketing a directorilor şi personalului întreprinderii şi o lipsă de
consultanţi în ţară împiedică procesul inovator al IMM-urilor româneşti.
Analiza principalilor factori care împiedică inovaţia în cadrul IMM-urilor este
furnizată de ancheta realizată de Institutul Naţional de Statistică referitoare la inovaţii în
perioada 2004-2006.
Pot fi clasificate în funcţie de statutul inovator al firmelor şi indică diferenţele pe
mărime când firma a întreprins deja o inovare, conform figurii 2.
Bariere pentru
inovare în firmele
inovatoare
de mărime mică

Lipsa
fondurilor
proprii

Lipsa de finanţare
externă

Costurile ridicate ale
inovaţiei

Dominarea pieţei
de către
firmele solide

Figura 2. Bariere pentru inovare în firme mici
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Politicile pentru adoptarea inovaţiei în firmele mici ar trebui să se concentreze pe
furnizarea de finanţare şi facilitarea accesului la resurse umane calificate. Ar trebui testate
experienţe de succes cum ar fi promovarea creării de reţele sectoriale de creaţie (împărţirea
costurilor pentru inovaţie, incluzând personalul calificat).
Pentru firmele mijlocii şi mari barierele sunt expuse în figura nr. 3.
Lipsa de
finanţare
externă

Bariere pentru
inovare în firmele
inovatoare de
mărime mijlocie
şi mare

Lipsa
personalului
calificat

Dominarea
pieţei de către
firmele solide
calificate

Figura 3. Bariere pentru inovare în firme mijlocii şi mari

În anul 2006, 560 de IMM-uri au declarat ca activitate principală Cercetare-Dezvoltare, majoritatea dintre acestea fiind microîntreprinderi.
Aproape două treimi din IMM-urile cu activitate de cercetare-dezvoltare sunt
microîntreprinderi.
Comparativ cu 2003, reprezintă o creştere cu 25%, în timp ce numărul de angajaţi a
rămas aproape la acelaşi nivel, fapt ce arată automatizarea sectorului. În acelaşi timp,
automatizarea a crescut semnificativ, dublând producţia din aceeaşi perioadă.
Microîntreprinderile au obţinut o valoare adăugată pe angajat de 41.000 lei, în timp ce
întreprinderile mijlocii au înregistrat aproximativ 28.000 lei.
Tot microîntreprinderile deţin întâietate şi la producţia exerciţiului pe un salariat
(97.277 lei/pers.) precum şi la exporturi directe în medie pe un salariat (4.584 lei/pers).
În schimb, cheltuielile cele mai mari cu personalul le au întreprinderile mijlocii
(22.990 lei/pers) în timp ce microîntreprinderile cheltuiesc jumătate din această cifră (11.105
lei/pers).
Cele care realizează mai multe investiţii sunt tot întreprinderile mijlocii – 306 lei la
1.000 lei valoare adăugată, faţă de 206 lei cât realizează întreprinderile mici.
După cum se arată în raportul statistic lunar 1/2007 şi 1/2008 al INS, efectivul
salariaţilor în domeniul „Cercetare-dezvoltare şi informatică” a înregistrat o scădere
nesemnificativă în 2007 faţă de anul anterior: la sfârşitul anului 2006 acesta era de 57,6 mii,
iar la sfârşitul anului 2007 de 56,2 mii, în timp ce salariul mediu brut lunar pentru aceeaşi
categorie de salariaţi a crescut de la 2.191 lei în 2006 la 2.982 lei în 2007.
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Concluzii
Nivelul cheltuielilor legate de Cercetare-Dezvoltare în România este încă departe de
obiectivele Strategiei de la Lisabona: cu 0,54% din PIB în 2007 (o creştere de la 0,46% în
anul precedent), este cu mult sub cei 3% obiectiv şi 1,8% media în Uniunea Europeană.
Numai 18% din IMM-urile din România au avut preocupări în domeniul inovaţiei
între 2004-2006, corespunzător potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.
Lipsa resurselor proprii şi a celor atrase este o barieră în calea inovării.
Procesele inovatoare în IMM-uri sunt, în genere, mai mult concentrate către aspecte
organizaţionale ale firmei decât către aspecte de marketing.
Lipsa abilităţilor de marketing a directorilor şi personalului întreprinderii şi o lipsă de
consultanţi în ţară împiedică procesul inovator al IMM-urilor româneşti.
Întreprinderile mijlocii aduc cea mai însemnată contribuţie la realizarea cifrei de
afaceri sectorului IMM-urilor în anul 2007, respectiv 36% din total, urmate la o diferenţă
foarte mică de cele mici cu 35%, în timp ce microîntreprinderile participă cu 29% din total;
Cifra de afaceri a continuat să crească, la toate categoriile de mărime. În schimb,
creşterea cea mai semnificativă faţă de anul anterior s-a înregistrat la categoria de firme
mijlocii.
Toate sectoarele au înregistrat creşteri la indicatorul de productivitate exprimat prin
cifra de afaceri pe un angajat, deşi se menţin discrepanţe sectoriale mari la indicatorul de
productivitate a muncii.
Întreprinderile mijlocii au cel mai ridicat cost unitar al forţei de muncă, urmate de
firmele mici şi apoi de microîntreprinderi.
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IMPLICAŢIILE AMORTIZĂRII FISCALE
ASUPRA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ
Lucian BUŞE
Mirela GANEA
Universitatea din Craiova
Rezumat. Expresie a consumului de mijloace fixe în procesul de producţie, cheltuielile cu
amortizarea conduc, datorită caracterului lor deductibil, la obţinerea unei economii de impozit.
Mărimea acestei economii este funcţie de metoda de amortizare utilizată şi influenţează, la rândul
său, nivelul rezultatelor întreprinderii.
Întrucât, impactul cheltuielilor cu amortizarea asupra rezultatelor se reflectă prin nivelul
indicatorilor de performanţă, prezenta lucrare abordează, pe un exemplu concret, implicaţiile
amortizării fiscale asupra Valorii adăugate sub formă de cash flow, ca indicator de performanţă,
bazat pe crearea de valoare.
Cuvinte-cheie: cheltuieli cu amortizarea, fiscalitate, valoare adăugata sub formă de cash flow.

I. Introducere
Orice entitate care desfăşoară activităţi economice şi care imobilizează capital în
active corporale şi necorporale supuse deprecierii fizice şi/sau morale, calculează,
înregistrează în contabilitate şi recuperează din punct de vedere fiscal deprecierea acestora
prin intermediul amortizării.
Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptată a valorii activelor
imobilizate consumate în procesul economic sau numai ca urmare a deţinerii lor în
patrimoniul entităţii. Totodată, amortizarea reprezintă un proces de constituire, prin
acumularea acestor valori, a unui fond de amortizare destinat înlocuirii activelor imobilizate
atunci când exprimă durata de viaţă economică a acestora, sau când ating limite de uzură
fizică şi morală.
Astfel, putem afirma că amortizarea are rolul de resursă pentru finanţarea investiţiilor,
pentru reînnoirea activelor uzate, iar în calitate de element al costurilor influenţează evoluţia
rezultatelor financiare ale unei firmei. În acest sens, importanţa amortizării este legată de
impactul fiscal al acesteia, respectiv de posibilitatea deducerii cheltuielilor cu amortizarea din
baza de calcul a impozitului pe profit, şi a diminuării, pe această cale, a obligaţiilor de plată
către bugetul statului.
Instrument eficient în calcularea deprecierii, amortizarea beneficiază de regulile
fiscale contribuind astfel la dezvoltarea potenţialului tehnic al întreprinderii. Din acest motiv,
este necesară realizarea unei programări a cheltuielilor cu amortizarea aferente perioadei
următoare, programare ce va sta la baza deciziilor privind managementul financiar al
întreprinderii şi va urmării, în principal, următoarele aspecte:
 recuperarea investiţiilor concretizate în imobilizări, o valoare mai mare a
cheltuielilor cu amortizarea va conduce la o recuperare a fondurilor investite într-un interval
mai mic, făcând posibile noi achiziţii sau modernizări, în vederea adaptării firmei la noile
tehnici şi tehnologii din ce în ce mai performante;
 obţinerea unui rezultat impozabil cât mai mic pentru a putea minimiza impozitul
datorat statului şi astfel ieşirile de numerar din unitate în scopuri fiscale.
 Având în vedere utilitatea amortizării fiscale, în continuarea lucrării ne propunem
să analizăm impactul acesteia asupra rezultatelor firmei, utilizând ca indicator de măsurare a
performanţei valoarea adăugată sub formă de cash flow.
84

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

85

II. Concepte şi metodologie
În determinarea amortizării fiscale întreprinderile pot aplica una din următoarele
metode de amortizare:
− amortizarea liniară;
− amortizarea degresivă;
− amortizarea accelerată.
Metoda de amortizare liniară. În cazul acestei metode, amortizarea se stabileşte prin
aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota
de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a
mijlocului fix, stabilită conform Catalogului de clasificare a mijloacelor fixe.
Metoda de amortizare degresivă. În cazul acestei metode, amortizarea se calculează
prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de
10 ani.
Metoda de amortizare accelerată. În cazul acestei metode, amortizarea se calculează
după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de
intrare a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii
rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.
În vederea aplicării dispoziţiilor privind amortizarea, Codul fiscal reglementează
fiecare metodă în cazul căror mijloace fixe se aplică:
a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor,
precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;
c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda
de amortizare liniară sau degresivă.
Pe lângă metoda de amortizare, în stabilirea cheltuielilor cu amortizarea prezintă
importanţă şi durata normală de utilizare a mijloacelor fixe, agenţii economici având posibilitatea de a stabili perioada de timp pe parcursul căreia se deduce fiscal costul de achiziţie al
activului în limitele unor intervale de variaţie. Astfel, legea fiscală oferă agenţilor economici
mai multă libertate în programarea amortizării, Catalogul privind clasificarea şi stabilirea
duratelor normale de utilizare a mijloacelor fixe stabilind numai durata minimă şi durata
maximă pentru fiecare categorie de mijloace fixe în parte.
Aşadar, bazându-se pe obiectivul contabilităţii de a include în cadrul operaţiunilor
curente o cheltuială egală cu o fracţiune din costul activelor utilizate la realizarea de venituri,
cheltuielile cu amortizarea sunt expresia consumului de mijloace fixe în procesul de producţie, prin intermediul cărora se recunoaşte fiscal participarea activelor la realizarea veniturilor
pe parcursul mai multor exerciţii financiare.
Datorită caracterului lor deductibil, cheltuielile cu amortizarea exercită o influenţă
directă asupra rezultatului impozabil, în sensul diminuării acestuia şi indirectă asupra
rezultatului net şi a indicatorilor de performanţă calculaţi pe baza acestuia.
Având însă în vedere preocupările actuale şi interesul deosebit al managementului
întreprinderii asupra creării de valoare, am considerat oportună o analiză a impactului
amortizării fiscale asupra valorii adăugate sub formă de cash flow, ca şi indicator bazat pe
crearea de valoare.
Valoarea adăugată sub formă de cash flow (VACF) este o valoare netă actualizată,
creată la mijlocul anilor ’90 de către economiştii suedezi Erik Ottosson şi Fredrik
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Weissenrieder, conform căreia, sporirea valorii unei firme poate proveni numai prin
adoptarea unei decizii optime de investire.
În scopul determinării acestui indicator investiţiile sunt clasificate în investiţii
strategice şi investiţii non-strategice. Prima categorie de investiţii cuprinde investiţiile făcute
iniţial, de la zero, în timp ce a doua categorie regrupează investiţiile efectuate pentru a le
menţine pe cele strategice, motiv pentru care, acestea sunt tratate drept costuri.
Determinarea valorii adăugate sub formă de cash flow necesită calcularea cash
flow-ului de exploatare CFE) şi a necesarului de cash flow de exploatare (NCFE), investiţia
creând valoarea numai dacă cash flow-ul de expoatare devansează necesarul de cash flow de
exploatare pe întreaga perioadă de funcţionare a investiţiei:
VACF = CFE − NCFE (1)
Modul de calcul al valorii adăugate sub formă de cash flow se prezintă astfel:
Vânzări
– Costuri de exploatare
Excedentul brut de exploatare (EBE)
– Δ Necesar de fond de rulment de exploatare (ΔNFRE)
– Investiţii non-strategice (Ins)
Cash-flow-ul de exploatare (CFE)
– Necesarul de cash-flow de exploatare (NCFE)
Valoarea adăugată sub formă de cash-flow (VACF)
Cash flow-ul din exploatare se calculează prin deducerea din nivelul excedentului brut
de exploatare a variaţiei necesarului de fond de rulment şi a valorii investiţiilor non-strategice
efectuate de firmă.
Excedentul brut de exploatare (EBE) reprezintă un surplus monetar potenţial (cash
flow potenţial) degajat de activitatea de exploatare a firmei, stabilit ca diferenţă între
veniturile monetare (Ve*) şi cheltuielile monetare probabile a se efectua (Ce*):
EBE = Ve* − Ce* (2)
Ve*= Veniturile din exploatare monetare cuprind veniturile din vânzarea mărfurilor,
producţia vândută şi subvenţiile pentru exploatare;
Ce* = Cheltuielile de exploatare monetare includ costul de achiziţie al mărfurilor
vândute, consumurile provenite de la terţi, cheltuielile cu personalul şi impozitele, taxele şi
vărsămintele asimilate.
Întrucât, nu toate veniturile din vânzări sunt încasate efectiv şi nu toate costurile
efectuate sunt plătite, este necesară corectarea EBE în vederea reflectării fluxului real de
disponibilităţi băneşti (cash flow-ului real de exploatare). În acest sens din veniturile din
vânzări trebuie scăzute veniturile aferente vânzărilor pe credit (ΔCr), iar din costuri trebuie
scăzute cheltuielile de exploatare neplătite (ΔDets), aferente achiziţiilor de la furnizori pe
credit comercial, salariilor personalului şi a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor înregistrate
în contabilitate, dar neachitate. Diferenţa dintre aceste două elemente poartă denumirea de
variaţia necesarului de fond de rulment (ΔNFRE):
ΔNFRE = ΔCr − ΔDets (3)
unde:
Cr – valoarea creanţelor (a vânzărilor pe credit);
Dets – datoriile de exploatare pe termen scurt (faţă de salariaţi, furnizori, stat).
unde:

ΔNFRE = (Cr1 - Cr0) – (Dets1 - Dets0), (4)
Cr1 – valoarea creanţelor la sfârşitul anului;
Cr0 – valoarea creanţelor la începutul anului;
Dets1 – datoriile de exploatare pe termen scurt la sfârşitul anului;
Dets0 – datoriile de exploatare pe termen scurt la începutul anului.
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Conform modelului VACF, investiţiile non-strategice (Ins) sunt tratate drept costuri,
deoarece ele sunt făcute în scopul păstrării valorii investiţiilor strategice, motiv pentru care
valoarea acestora trebuie scăzută din nivelul EBE.
Necesarul de cash flow de exploatare (NCFE) este o anuitate reală, ajustată în funcţie
de inflaţia anuală efectivă, care trebuie să fie acoperit de către cash flow-ul de exploatare
(CFE).
Calculul necesarului de cash flow de exploatare necesită parcurgerea următoarelor
etape (Siminică, 2008, pp.179-180):
1. Identificarea plăţilor iniţiale necesitate de fiecare investiţie strategică aflată încă în
funcţiune în cadrul firmei;
2. Estimarea duratei de viaţă economică a fiecărei investiţii strategice;
3. Calcularea cash flow-ului nominal pe care trebuie să-l producă fiecare investiţie
strategică în fiecare perioadă (an/trimestru/lună), pentru a se obţine o valoare netă actualizată
egală cu zero, în conformitate cu un calcul neajustat la inflaţie. Necesarul de cash flow de
exploatare se presupune a fi acelaşi în temeni reali în fiecare an; rezultă că mărimea cash
flow-ului din calculul neajustat la inflaţie se modifică numai o dată cu rezultatul inflaţiei
trecute, dacă analiza VACF se realizează pe baza unor date trecute şi în funcţie de inflaţia
estimată pentru viitor pentru NCFE-ul rămas.
Rezultă că, în condiţiile unei inflaţii zero, necesarul de cash flow de exploatare este
acelaşi în fiecare an:
NCFE1 = NCFE2 = … = NCFEn (5)
Considerând o rată anuală a inflaţiei constantă în timp (i), necesarul de cash flow de
exploatare din anul k se determină astfel:
k-1
NCFEk = NCFEk-1 x (1+i) = NCFE1 x (1+i) (6)
Dacă rata inflaţiei înregistrează fluctuaţii mari în timp, formula anterioară nu se mai
poate aplica, fiind necesară utilizarea ratei inflaţiei din fiecare an al perioadei analizate.
Dacă analiza VACF se face numai pentru viitor, NCFE-ul primului an pentru o
investiţie cu o durată de viaţă de n ani poate fi calculat astfel (presupunând o inflaţie viitoare
constantă i):
NCFE1 NCFE1 (1 + i )
NCFE1 (1 + i )
I=
+
+ .... +
2
1+ r
(1 + r )n
(1 + r )
NCFE1
=
r −i

n −1

=

NCFE1
×
1+ r

1−

(1 + i )n
(1 + r )n

1−

1+i
1+ r

=

n
⎡
(
1 + i) ⎤
⎢1 −
n ⎥
⎢⎣ (1 + r ) ⎥⎦

de unde rezultă că necesarul de cash flow de exploatare al anului 1 se va determina:
I
NCFE1 =
(1 + i )n
1
− r −i
r − i (1 + r )n
iar necesarul de cash flow de exploatare din anul doi şi din următorii ani, se va
determina:
NCFE 2 = NCFE 1 ×(1 + i )

..........

NCFE n = NCFE1 × (1 + i )

n −1
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III. Rezultate
Plecând de la cele prezentate anterior, ne propunem, în continuarea prezentei lucrări,
să analizăm eficienţa amortizării unui mijloc fix, precum şi influenţele acesteia asupra
rezultatelor firmei şi implicit asupra valorii adăugate sub formă de cash flow, ca indicator
bazat pe crearea de valoare.
În acest scop considerăm achiziţionarea unui strung automat la un preţ de achiziţie de
11.900 lei, inclusiv TVA, drept o investiţie strategică efectuată de firma analizată.
Având o durată de utilizare mai mare de un an şi o valoare de intrare mai mare decât
limita impusă de legislaţia în vigoare (1.800 lei), investiţia efectuată de firmă poate fi
considerată un mijloc fix amortizabil şi, în consecinţă firma analizată poate proceda la
recuperarea costului de achiziţie prin intermediul amortizării, beneficiind astfel şi de efectul
fiscal datorat caracterului deductibil al cheltuielilor cu amortizarea.
Pentru dimensionarea amortizării anuale şi a implicaţiilor acesteia la nivelul investiţiei
efectuate, este necesar să se identifice, mai întâi, metoda de amortizare care generează cel
mai mare efect fiscal pozitiv asupra cash flow-urilor, avându-se în vedere totodată, durata
normală de utilizare a strungului dar şi profiturile ce se vor obţine din utilizarea acestuia, în
sensul deducerii mărimii cheltuielilor cu amortizarea.
Potrivit reglementărilor Codului fiscal privind amortizarea (art. 24, al. 6), investiţia
strategică efectuată de firmă, concretizată într-un strung automat, reprezintă un echipament
tehnologic, motiv pentru care, în stabilirea amortizării anuale a acesteia firma poate opta
pentru una din cele trei metode de amortizare existente: liniară, degresivă şi accelerată.
În ceea ce priveşte durata normală de utilizare a mijlocului fix, managementul poate
opta pentru o durată de utilizare cuprinsă între 8 şi 12 ani, întrucât, Catalogul privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe încadrează strungul automat
la grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, subgrupa 2.1.5.2. strunguri.
În vederea determinării implicaţiilor amortizării fiscale asupra rezultatelor firmei a
fost calculată amortizarea anuală pe cele trei metode de amortizare, diferenţiat în cazul limitei
minime şi maxime a duratei normale de utilizare, rezultatele obţinute fiind prezentate în
tabelul numărul 1:
Tabelul 1
Evoluţia amortizării anuale pe metode de amortizare şi durate de funcţionare
Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Durata normală de utilizare minimă
Amortizarea
liniară
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
10.000,00

Amortizarea
degresivă
2.500,00
1.875,00
1.406,25
1.054,69
791,02
791,02
791,02
791,02
10.000,00

Amortizarea
accelerată
5.000,00
714,29
714,29
714,29
714,29
714,29
714,29
714,29
10.000,00

Durata normală de utilizare maximă
Amortizarea
liniară
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
10.000,00

Amortizarea
degresivă
2.080,00
1.647,36
1.304,71
1.033,33
818,40
648,17
513,35
406,57
387,03
387,03
387,03
387,03
10.000,00

Amortizarea
accelerată
5.000,00
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
454,55
10.000,00
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Din analiza datelor obţinute în urma efectuării calculelor, se observă că fiecare metodă
de amortizare conduce la recuperarea valorii de intrare a mijlocului fix însă în ritmuri diferite,
ceea ce va determina o afectare diferită a rezultatului impozabil şi implicit a impozitului pe
profit datorat. Astfel, metoda liniară implică o alocare uniformă a amortizării pe întreaga
durată de funcţionare şi, deci, afectarea rezultatului impozabil cu niveluri constante ale
cheltuielilor cu amortizarea, mărimea acestor cheltuieli variind însă în funcţie de durata de
utilizare: durată scurtă, cheltuieli ridicate (1.250 lei/an in cazul amortizării în 8 ani), respectiv
cheltuieli mai scăzute pentru durate mai mari de timp (833,33 lei/an în cazul amortizării
strungului în 12 ani).
În cazul aplicării metodei degresive, cheltuielile cu amortizarea sunt, în primii ani de
funcţionare a mijlocului fix mai mari însă descrescătoare, trecându-se, la un anumit moment
la amortizarea liniară, în timp ce, prin aplicarea metodei de amortizare accelerată, rezultatul
exploatării este afectat într-o mai mare măsură prin amortizare în primul an de funcţionare a
activului imobilizat şi într-o mai mică măsură în următorii ani. Şi în cazul aplicării acestor
metode o influenţă considerabilă asupra ritmului de recuperare a investiţiei o exercită
mărimea duratei normale de utilizare (numărul de ani).
Aşadar, la nivelul unei investiţii, interesul vizavi de metoda de amortizare este legat
prioritar de faptul că aceasta generează cheltuieli care se deduc din profitul impozabil,
diminuând astfel impozitul pe profit datorat. Economia de impozit astfel obţinută este egală cu
produsul dintre valoarea amortizării înregistrate şi cota de impozit pe profit, mărimea sa fiind
funcţie de nivelul cheltuielilor anuale cu amortizarea şi de cel al cotei de impozit pe profit.
În condiţiile unei cote de impozit pe profit dată, de 16% şi a unor profituri contabile
suficiente pentru deducerea mărimii amortizării, obţinerea unei economii de impozit sporite
presupune înregistrarea unor cheltuieli cu amortizarea ridicate.
Întrucât, nivelul cheltuielilor cu amortizarea depinde de metoda de amortizare şi
durata normală de utilizare aleasă, iar impactul acestora se manifestă doar în momentul
determinării impozitului pe profit, prin economia de impozit corespunzătoare, am considerat
necesară o analiză a economiei de impozit pe profit obţinută de firmă, evidenţiată diferit pe
fiecare metodă de amortizare în parte, iar în cadrul acesteia pe cele două limite ale duratei de
recuperare, rezultatele obţinute fiind prezentate în tabelul 2:
Tabelul 2
Evoluţia economiei de impozit pe metode de amortizare şi durate de funcţionare
Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Economia de impozit în cazul limitei minime
Amortizarea
liniară
200
200
200
200
200
200
200
200
1.600

Amortizarea
degresivă
400,00
300,00
225,00
168,75
126,56
126,56
126,56
126,56
1.600

Amortizarea
accelerată
800,00
114,29
114,29
114,29
114,29
114,29
114,29
114,29
1.600

Economia de impozit în cazul limitei
maxime
Amortizarea
Amortizarea
Amortizarea
liniară
degresivă
accelerată
133,33
332,80
800,00
133,33
263,58
72,73
133,33
208,75
72,73
133,33
165,33
72,73
133,33
130,94
72,73
133,33
103,71
72,73
133,33
82,14
72,73
133,33
65,05
72,73
133,33
61,92
72,73
133,33
61,92
72,73
133,33
61,92
72,73
133,33
61,92
72,73
1.600
1.600
1.600

Se observă că, indiferent de metoda de amortizare aplicată, economia anuală de
impozit pe profit este mai mare în cazul alegerii duratei normale de utilizare minime. Altfel
spus, impactul amortizării fiscale este superior în cazul duratei minime de utilizare, motiv
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Economia de impozit

pentru care vom restrânge analiza impactului amortizării fiscale numai la nivelul cheltuielilor
cu amortizarea obţinute în condiţiile duratei minime de utilizare.
Astfel, în situaţia amortizării mijlocului fix în opt ani, economia de impozit pe profit
este mai mare în primul an dacă se utilizează amortizarea accelerată, urmând ca în anii
următori economia cea mai mare să se înregistreze în cazul amortizării degresive, până în
momentul trecerii la valori liniare.
Cu toate acestea, dacă este privită cumulat pentru întreaga perioadă, economia fiscală
este aceeaşi indiferent de metoda de amortizare utilizată.
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Graficul 1. Evoluţia cumulată a economiei de impozit pe metode de amortizare

Valoarea economiei
fiscale

Pentru a cuantifica corect impactul amortizării fiscale prin economia de impozit, trebuie
să ţinem cont de valoarea în timp a banilor, întrucât mărimea acestei economii determină o
diminuare corespunzătoare a impozitului plătit, respectiv a fluxurilor de numerar ieşite din
firmă. Determinarea valorilor actuale ale economiilor fiscale aferente fiecărui an şi impactul
acestora asupra cash flow-urilor nete ale investiţiei necesită folosirea unei rate de actualizare,
scop în care am utilizat rata medie a costului capitalului investit. Aceasta a fost determinată ca
o medie ponderată între rata costului capitalului propriu (rata de rentabilitate financiară) şi rata
costului capitalului împrumutat (rata dobânzii), obţinându-se o valoare de 15%.
Luând în calcul rata de actualizare a economiilor fiscale viitoare, evoluţia influenţei
amortizării asupra economiei de impozit poate fi redată grafic astfel:
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Ec. fiscala in valori actuale,
amortizare liniara
Ec. fiscala in valori actuale,
amortizare degresiva
Ec. fiscala in valori actuale,
amortizare accelerata
1

2

3

4

5

6

7

8

Durata normala de utilizare (ani)

Graficul 2. Evoluţia anuală a economiei de impozit în funcţie de metoda de amortizare
şi rata de actualizare
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Graficul 3. Evoluţia cumulată a economiei de impozit, pe cele trei metode de amortizare,
luând în calcul şi rata de actualizare
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Din graficele doi şi trei se desprinde concluzia că, pentru a obţine o economie fiscală
actualizată cât mai ridicată, metoda de amortizare recomandată este metoda accelerată,
urmând apoi amortizarea degresivă şi pe ultimul loc metoda de amortizare liniară.
Aşadar, din punct de vedere al valorii actualizate, amortizarea accelerată conduce la
cel mai mare avantaj fiscal, întrucât aceasta implică înregistrarea pe cheltuieli a unei sume
superioare în prezent comparativ cu celelalte metode de amortizare. În condiţiile înregistrării
unor profituri contabile suficiente pentru a se putea deduce cheltuielile ridicate cu
amortizarea, aplicarea metodei accelerate de amortizare determină, din punct de vedere al
valorii actuale, o creştere a cash flow-urilor nete aferente investiţiei în cauză.
Pe lângă măsurarea impactului amortizării fiscale asupra cash flow-urilor nete
viitoare, am considerat că, la nivelul investiţiei ce face obiectul studiului nostru, analiza poate
fi adâncită prin determinarea şi cuantificarea influenţelor fiecărei metode de amortizare
asupra valorii create pentru firmă de respectiva investiţie.
În acest scop, investiţia strategică este privită ca un centru individual de profit, la
nivelul căruia pot fi identificate atât veniturile generate cât şi cheltuielile efectuate. Mărimea
veniturilor şi a cheltuielilor estimate a fi obţinute, respectiv efectuate la nivelul mijlocului fix,
pe întreaga durată de exploatare a acestuia (s-a considerat o durată de viaţă economică egală
cu durata normală de utilizare de opt ani) sunt prezentate în tabelele anexate.
Pentru a determina impactul amortizării asupra valorii adăugate sub formă de cash
flow (VACF), nivelul acestui indicator a fost calculat diferit pentru cheltuielile cu
amortizarea aferente fiecărei metode de amortizare, în condiţiile în care toate celelalte
categorii de cheltuieli şi venituri au fost considerate constante.
Nivelul ratei de actualizare (r), utilizată în calculul VACF este de 15% şi reprezintă
rata medie a costului capitalului investit determinată pentru firma analizată, în timp ce rata
inflaţiei (i), se presupune că este constantă pe perioada funcţionării investiţiei, de 5% pe an.
Variaţia necesarului de fond de rulment de exploatare (ΔNFRE) şi mărimea investiţiilor nonstrategice (Ins) pe care firma estimează că le va realiza sunt de asemenea prezentate în
tabelele anexate.
Se impune precizarea că, în determinarea VACF s-a luat în calcul un cash flow de
exploatare (CFE) net, stabilit prin deducerea impozitului pe profit din valoarea excedentului
brut din exploatare (EBE). S-a procedat la această ajustare a relaţiei de calcul, întrucât,
influenţa amortizării se manifestă în momentul stabilirii impozitului de plată, prin diminuarea
acestuia, diferit în cazul fiecărei metode de amortizare.
În urma calculelor efectuate, rezultatele obţinute pentru valoarea adăugată sub formă
de cash flow (VACF) şi valoarea actualizată netă a VACF (VANVACF ), sunt prezentate în
tabelul 3:

Tabelul 3
Valoarea adăugată sub formă de cash flow
Anul
Liniară
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.522
1.677
1.877
1.935
2.592
3.056
3.245
3.362

VACF
Metoda de amortizare
Degresivă
Accelerată
2.722
1.777
1.902
1.904
2.519
2.983
3.172
3.288

3.122
1.591
1.791
1.849
2.507
2.971
3.160
3.276

Liniară
10.730
2.193
1.268
1.234
1.106
1.289
1.321
1.220
1.099

VAN VACF
Metoda de amortizare
Degresivă
Accelerată
10.859
10.942
2.367
2.715
1.344
1.203
1.250
1.177
1.088
1.057
1.252
1.246
1.290
1.284
1.192
1.188
1.075
1.071
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Graficul 4. Evoluţia VACF în funcţie de metoda de amortizare

Se constată că, în toţi cei opt ani de funcţionare, investiţia supusă analizei crează
valoare pentru firmă, VACF înregistrează mărimi pozitive.
Comparând valorile înregistrate de VACF pentru fiecare dintre cele trei metode de
amortizare, se observă o fluctuaţie a acestor valori la nivelul perioadei de viaţă economică a
investiţiei. Astfel, în primul an de funcţionare nivelul valorii create de investiţie este superior
în cazul metodei accelerate, urmată de cea degresivă şi de metoda liniară. La nivelul anilor
doi şi trei, VACF înregistrează valori superioare în cazul metodei degresive, pentru ca,
începând cu anul al cincilea de funcţionare, cel mai ridicat nivel al VACF să se obţină în
cazul utilizării metodei de amortizare liniară.
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Graficul 5. Evoluţia VAN VACF în funcţie de metoda de amortizare

VAN

În mărimi actualizate, se constată o situaţie asemănătoare, respectiv o VANVACF
pozitivă dar care fluctuează de la un an la altul diferit pe cele trei metode de amortizare.
Privită însă cumulat la nivelul întregii durate de viaţă economică a investiţie, valoarea
actualizată netă a VACF înregistrează cel mai mare nivel în cazul metodei accelerate (10.942
lei) şi reprezintă sporul de valoarea pe care investiţia îl creează pentru acţionari, peste
remuneraţia cerută de aceştia şi de creditorii firmei.
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Metoda de amortizare

Graficul 6. Valoarea actualizată netă a VACF

În concluzie, putem afirma că, metoda de amortizare recomandată a fi utilizată este
cea accelerată, întrucât aceasta conduce la un nivel al valorii create de investiţie pentru
acţionari, superior comparativ cu celelalte două metode de amortizare.
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Anexa 1
Calculul VACF în cazul utilizării metodei liniare de amortizare:
Nr.
Anul
crt. Indicatori
1
Venituri
2
Nr. piese vândute
Preţ de
3
vânzare/buc.
4
Cheltuieli totale
Chelt. cu mat.
4.1. prime
Chelt. cu
4.2. materialele
4.3. Chelt. cu energia
Chelt. cu
4.4. manopera
Chelt. cu
4.5. amortizarea
Chelt. monetare (4
- 4.5.)
5
6
EBE (1-5)
7
Profit brut (1-4)
8
Impozit pe profit
9
Variaţia NFRE
10 Ins
11 CFE net (6-9-10-8)
12 NCFE
13 VACF (11-12)
Factor de
14 actualizare
15 VANCFE
16 VANNCFE
17 VANVACF

A0

20.730
10.000
10.730

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

8.736
1.680

9.180
1.700

9.968
1.780

10.556
1.820

11.780
1.900

12.870
1.980

13.668
2.040

14.490
2.100

5,20
4.800

5,40
5.480

5,60
5.880

5,80
6.230

6,20
6.500

6,50
6.870

6,70
7.270

6,90
7.760

1.400

1.600

1.720

1.780

1.850

1.980

2.200

2.350

330
720

420
860

580
880

720
920

840
940

890
1.010

920
1.080

960
1.200

1.100

1.350

1.450

1.560

1.620

1.740

1.820

2.000

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

3.550
5.186
3.936
630
0
100
4.456
1.934
2.522

4.230
4.950
3.700
592
500
150
3.708
2.031
1.677

4.630
5.338
4.088
654
505
170
4.009
2.132
1.877

4.980
5.576
4.326
692
510
200
4.174
2.239
1.935

5.250
6.530
5.280
845
512
230
4.943
2.351
2.592

5.620
7.250
6.000
960
515
250
5.525
2.469
3.056

6.020
7.648
6.398
1.024
517
270
5.837
2.592
3.245

6.510
7.980
6.730
1.077
520
300
6.083
2.722
3.362

0,8696
3.875
1.682
2.193

0,7561
2.804
1.536
1.268

0,6575
2.636
1.402
1.234

0,5718
2.386
1.280
1.106

0,4972
2.458
1.169
1.289

0,4323
2.389
1.067
1.321

0,3759
2.194
974
1.220

0,3269
1.989
890
1.099
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Anexa 2
Calculul VACF în cazul utilizării metodei degresive de amortizare:
Nr.
Anul
A0
crt. Indicatori
1
Venituri
Nr. piese
vandute
2
Pret de
vanzare/buc.
3
Cheltuieli
4
totale
Chelt. cu mat.
4.1. prime
Chelt. cu
4.2. materialele
Chelt. cu
4.3. energia
Chelt. cu
4.4. manopera
Chelt. cu
4.5. amortizarea
Chelt.
monetare (4 5
4.5.)
6
EBE (1-5)
7
Profit brut (1-4)
Impozit pe
profit
8
9
Variatia NFRE
10
Ins
CFE net (6-910-8)
11
12
NCFE
13
VACF (11-12)
Factor de
actualizare
14
15
VANCFE
20.859
16
VANNCFE
10.000
17
VANVACF
10.859

A1

A2

8.736

9.180

1.680

A3

A4

A5

A6

A7

A8

9.968

10.556

11.780

12.870

13.668

14.490

1.700

1.780

1.820

1.900

1.980

2.040

2.100

5,20

5,40

5,60

5,80

6,20

6,50

6,70

6,90

6.050

6.105

6.036

6.035

6.041

6.411

6.811

7.301

1.400

1.600

1.720

1.780

1.850

1.980

2.200

2.350

330

420

580

720

840

890

920

960

720

860

880

920

940

1.010

1.080

1.200

1.100

1.350

1.450

1.560

1.620

1.740

1.820

2.000

2.500 1.875,00

1.406,25

1.054,69

791,02

791,02

791,02

791,02

3.550
5.186
2.686

4.230
4.950
3.075

4.630
5.338
3.932

4.980
5.576
4.521

5.250
6.530
5.739

5.620
7.250
6.459

6.020
7.648
6.857

6.510
7.980
7.189

430
0
100

492
500
150

629
505
170

723
510
200

918
512
230

1.033
515
250

1.097
517
270

1.150
520
300

4.656
1.934
2.722

3.808
2.031
1.777

4.034
2.132
1.902

4.143
2.239
1.904

4.870
2.351
2.519

5.452
2.469
2.983

5.764
2.592
3.172

6.010
2.722
3.288

0,8696
4.049
1.682
2.367

0,7561
0,6575
0,5718
0,4972
0,4323
0,3759 0,3269
2.879 2652,3679 2368,5393 2421,1326 2356,8609 2166,8569 1964,602
1.536
1.402
1.280
1.169
1.067
974
890
1.344
1.250
1.088
1.252
1.290
1.192
1.075
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Anexa 3
Calculul VACF în cazul utilizării metodei accelerate de amortizare:
Nr.
crt.
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Anul
Indicatori
Venituri
Nr. piese vândute
Preţ de
vânzare/buc.
Cheltuieli totale
Chelt. cu mat.
prime
Chelt. cu
materialele
Chelt. cu energia
Chelt. cu
manopera
Chelt. cu
amortizarea
Chelt. monetare
(4 – 4.5.)
EBE (1-5)
Profit brut (1-4)
Impozit pe profit
Variaţia NFRE
Ins
CFE net
(6-9-10-8)
NCFE
VACF (11-12)
Factor de
actualizare
VANCFE
VANNCFE
VANVACF

A0

20.942
10.000
10.942

A1
8.736
1.680

A2
9.180
1.700

A3
9.968
1.780

A4
10.556
1.820

A5
11.780
1.900

A6
12.870
1.980

A7
13.668
2.040

A8
14.490
2.100

5,20
8.550

5,40
4.944

5,60
5.344

5,80
5.694

6,20
5.964

6,50
6.334

6,70
6.734

6,90
7.224

1.400

1.600

1.720

1.780

1.850

1.980

2.200

2.350

330
720

420
860

580
880

720
920

840
940

890
1.010

920
1.080

960
1.200

1.100

1.350

1.450

1.560

1.620

1.740

1.820

2.000

5.000

714,29

714,29

714,29

714,29

714,29

714,29

714,29

3.550
5.186
186
30
0
100

4.230
4.950
4.236
678
500
150

4.630
5.338
4.624
740
505
170

4.980
5.576
4.862
778
510
200

5.250
6.530
5.816
931
512
230

5.620
7.250
6.536
1.046
515
250

6.020
7.648
6.934
1.109
517
270

6.510
7.980
7.266
1.163
520
300

5.056
1.934
3.122

3.622
2.031
1.591

3.923
2.132
1.791

4.088
2.239
1.849

4.857
2.351
2.507

5.439
2.469
2.971

5.752
2.592
3.160

5.997
2.722
3.276

0,8696
4.397
1.682
2.715

0,7561
2.739
1.536
1.203

0,6575
2.580
1.402
1.177

0,5718
2.337
1.280
1.057

0,4972
2.415
1.169
1.246

0,4323
2.352
1.067
1.284

0,3759
2.162
974
1.188

0,3269
1.961
890
1.071
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ESTIMAREA PREŢULUI PĂMÂNTULUI ŞI IMPLICAŢIILE ASUPRA
COSTURILOR PE UNITATEA DE PRODUS
Ioan PANĂ
Viorica PANĂ
Universitatea din Piteşti
Rezumat. Lucrarea prezintă modalităţi de evaluare şi de estimare a preţului
pământului agricol şi implicaţiile asupra costului pe unitatea de produs şi a preţului
produselor agricole.
Cuvinte-cheie: preţul pământului; cost pe unitatea de produs; exploataţii agricole;
potenţial de producţie, produse agricole.
Clasificare JEL: Q14, E37, D24.
Clasificare REL: 15E, 14I, 11F.
1. Introducere
Pământul ca factor de producţie este caracterizat prin anumite însuşiri care îl
deosebesc de celelalte active imobilizate corporale:
– este de neînlocuit pentru activitatea din agricultură şi silvicultură;
– pământul destinat agriculturii este limitat ca întindere;
– este imobil, deci nu se poate deplasa;
– când este bine utilizat nu se uzează, ci dimpotrivă creşte puterea lui de producţie.
2. Evaluarea calitativă şi economică a pământului
Evaluarea pământului are în vedere două aspecte: evaluarea calitativă, relativă sau
bonitarea terenurilor şi evaluarea absolută sau economică a terenurilor agricole.
În urma cercetărilor întreprinse s-a stabilit ca bonitarea terenurilor să se facă pe baza
unei scări de 100 de puncte, iar cei patru principali factori să primească următorul punctaj:
solul 0 – 50 puncte, clima +− 20 puncte, hidrologia +− 15 puncte, şi relieful +− 15 puncte. (Teaci,
1970, p. 67)
Bonitarea fertilităţii de tranziţie şi a fertilităţii potenţate a permis stabilirea puterii de
producţie a pământului agricol, crescând cele 100 puncte maxim posibil pentru fertilitatea
naturală.
În urma activităţii de bonitare s-au stabilit pentru fiecare cultură 5 clase de
favorabilitate, din 20 în 20 de puncte, astfel:
– teren foarte favorabil I – 81-100 puncte;
– teren foarte favorabil II – 61-80 puncte;
– teren favorabil I – 41-60 puncte;
– teren favorabil II 21-40 puncte;
– teren puţin favorabil –1-20 puncte.
Terenurile cu nota de bonitare sub zero sunt încadrate în categoria celor neproductive.
Notele primite pentru un anumit teren nu sunt imuabile, ci se modifică odată cu
intensificarea producţiei agricole. De exemplu, între anii 1950-1955 nota de bonitare naturală
pentru terenul agricol a fost de 42,9 puncte la nivel de ţară, între anii 1976-1980 s-a ajuns la
55,1 puncte (Hartia, 1974, p. 67)
Evaluarea absolută sau economică a terenurilor agricole se explică prin faptul că de-a
lungul timpului în el s-au acumulat factori de producţie. Costurile trebuie recuperate prin
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valorificarea produselor agricole la obţinerea cărora pământul a participat ca mijloc de
producţie.
Evaluarea terenurilor agricole a fost făcută de mai mulţi autori:
– În anul 1914, Mihai Şerban a utilizat două criterii pentru stabilirea valorii
pământului agricol: pentru proprietăţile peste 20 hectare a luat ca bază de calcul arenda
stabilită la nivel de judeţ pe care a înmulţit-o cu 20 de ani, iar pentru proprietăţile sub 20
hectare a luat ca bază de calcul preţul cu care Casa Rurală vindea pământul către ţărani
(Şerban, 1914).
– În 1915, I. Angelescu calculează valoarea fondului funciar al ţării luând drept
criteriu venitul net sau plusprodusul pe hectar pe care l-a capitalizat cu o rată de 5 la sută
(Mănescu, 1984, p. 85)
– N. Georgescu-Roegen, în anul 1939 utilizează două metode de calcul: una care
porneşte de la venitul mediu impozabil preluat din statistica impozitelor directe din anul 1930
şi consideră impozitul că reprezintă 5% din valoarea medie a unui hectar de teren, iar a doua
metodă utilizează preţurile diferitelor categorii de teren stabilite de N. Corlăţeanu în anul
1935, pe care le majorează cu 10% deoarece între timp preţurile crescuseră (GeorgescuRoegen, 1943, pp. 967-971)
– În 1990, Institutul de Economie Agrară din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi
silvice din România (Hartia, 1980) a calculat valoarea pământului agricol al ţării cu ajutorul
unei formule proprii ce se baza pe venitul net multiplicat.
3. Stabilirea preţului pământului
Un criteriu veridic de calculare a valorii unui hectar de teren, după care se realizează
evaluarea pământului pentru fiecare exploataţie agricolă este al rentei funciare capitalizate, pe
baza relaţiei:
rf ⋅ 100
v / ha =
Cc
în care:
v / ha reprezintă valoarea unui hectar de teren;
Rf – renta funciară anuală pe hectar;
Cc – coeficientul de capitalizare, care se consideră aproximativ egal cu rata dobânzii.
Preţul pământului este funcţie de locul şi timpul efectuării tranzacţiei comerciale. La
baza formării preţului stă renta funciară capitalizată, preţul putând fi mai mare sau mai mic
decât aceasta ca urmare a raportului dintre cerere şi ofertă.
Într-o economie stabilă, procentul de capitalizare este de 4-5%, deci renta s-ar
multiplica de 20-25 de ori, adică numărul de ani lucraţi de o persoană în agricultură.
Pentru terenurile agricole scoase definitiv din circuitul agricol, preţul pământului
poate fi determinat pe baza relaţiei:
rf ⋅ 100 Vcf ⋅ 100
Pt =
+
+ Chv ⋅ Ip
Cc
Cc
în care:
Pt reprezintă preţul terenului agricol scos definitiv din circuitul agricol;
rf – renta funciară;
Vcf – valoarea neamortizată a capitalului fix integrat pământului;
Cc – coeficientul de capitalizare egal cu rata dobânzii;
Chv – costurile necesare recuperării unei suprafeţe de teren neproductiv egală cu
suprafaţa scoasă din circuitul agricol;
Ip – indicele modificării preţurilor.
Nu trebuie confundată evaluarea economică a pământului cu preţul pământului. Preţul
pământului este o categorie economică impusă de practică, o noţiune operantă în domeniul
pieţei pământului, care se modifică în funcţie de cursul vieţii economice.
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Evaluarea economică a pământului defineşte operaţiunea de cuantificare a valorii
pământului, absolut necesară la un moment dat, atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel
microeconomic.
Cele două concepte nu se exclud unul pe celălalt, ci se completează reciproc. Preţul
pământului este cantonat în sfera circulaţiei pământului, în timp ce evaluarea economică o
găsim în sfera gestionării fondului funciar, pământul fiind cel mai important activ imobilizat
corporal într-o exploataţie agricolă.
Renta funciară este venitul pe care îl primeşte proprietarul de pământ pentru că
dispune sau utilizează terenul, fiind un venit suplimentar obţinut de producătorii agricoli ce
dispun de resurse naturale cu caracter limitat, în condiţiile unei oferte rigide sau puţin elastice
de produse agricole.
Forma naturală a rentei funciare este concretizată în plusul de producţie agricolă
obţinute la unitatea de suprafaţă, în calitatea superioară a produselor sau în timpurietatea
(sezonalitatea) acestora, iar renta economică este dată de oferta redusă de produse agricole ce
permite stabilirea unui preţ de valorificare cu mult peste costul de producţie.
Condiţiile ce determină producerea rentei sunt:
– monopolul proprietăţii private asupra pământului ce generează venitul net
suplimentar ce se transformă în rentă absolută dacă compoziţia organică a capitalului este
inferioară mediei pe economie, iar rata plusvalorii este aproximativ aceeaşi în principalele
activităţi (ramuri).
– monopolul asupra pământului ca obiect al economiei, în condiţiile limitării ca
suprafaţă şi care determină renta diferenţială I (dată de diferenţa de fertilitate şi de amplasarea
terenurilor faţă de pieţele de aprovizionare sau de desfacere, ori în raport cu căile de
transport) şi renta diferenţială II (generată de investiţiile suplimentare, succesive pe aceeaşi
suprafaţă de teren).
– preţurile produselor agricole se formează funcţie de costurile pe cele mai puţin
favorabile terenuri, dar care au fost cultivate pentru a se asigura cererea de produse agricole.
Renta absolută poate să dispară în condiţiile creşterii compoziţiei organice a
capitalului în agricultură la nivelul celorlalte activităţi economice. Acest lucru este deja
demonstrat în ţările cu o agricultură dezvoltată cum este Franţa, ţară în care statutul de
proprietar-producător se întâlneşte tot mai rar, statul preluând pământul de la persoanele ce
nu-l mai pot cultiva şi apoi îl arendează în condiţii avantajoase familiilor tinere de agricultori.
Pentru calculul rentei diferenţiale la o anumită cultură va fi utilizată relaţia:
rd = η × p − Ch / u (1 +

r
)
100

în care:
rd reprezintă renta diferenţială la o anumită cultură;

η randamentul la hectar;

p - preţul de valorificare pentru acel produs;
Ch / u - costurile pe unitatea de suprafaţă;
r - rata medie de rentabilitate a costurilor de producţie.
Deoarece se practică o anumită structură de culturi, se va lua în considerare renta
diferenţială medie stabilită pe baza relaţiei:
−

rd =

∑ gi × rdi
100

unde:

gi reprezintă structura suprafeţei pe culturi;
rdi – renta diferenţială pe fiecare cultură.
O altă modalitate de stabilire a valorii pământului agricol are în vedere că de la o
perioadă la alta se înregistrează o creştere a potenţialului de producţie al terenului prin lucrări
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de investiţii. În acest caz este necesar să se stabilească costul ce revine pe hectar şi pe un
punct din creşterea potenţialului de producţie dat de relaţia:
Chiv
cp =
S ⋅ Δp
în care:
cp reprezintă costul ce revine pe hectar şi pe un punct din creşterea potenţialului de
producţie;
Chiv – costurile cu lucrările de investiţii pentru creşterea potenţialului de producţie al
pământului agricol;
S – suprafaţa pe care s-au efectuat investiţii în vederea creşterii potenţialului de
producţie;
Δp – creşterea potenţialului de producţie ca urmare a lucrărilor de investiţii.
În acest caz valoarea unui hectar de teren ar fi dat de relaţia:
v / ha = Np ⋅ cp
unde:
v / ha reprezintă valoarea unui hectar de teren;
Np – potenţialul de producţie dat de numărul de puncte;
cp – costul pe un punct din potenţialul de producţie.
4. Concluzii
Evaluarea pământului va avea implicaţii în stabilirea patrimoniului net al unei
societăţi comerciale agricole şi implicit în structura activelor imobilizate pe categorii,
conform legii contabilităţii.
Valoarea pământului nu trebuie confundată cu preţul pământului care apare doar în
momentul vânzării – cumpărării şi este funcţie de cererea şi oferta de pe piaţa pământului.
Negocierea preţului se face însă în jurul valorii calculată prin una din relaţiile prezentate mai
înainte.
Investiţiile făcute în ameliorarea potenţialului de producţie sau în achiziţionarea de
pământ vor fi recuperate într-o perioadă de 25 ani. În acest mod vor afecta costurile la hectar
şi implicit costul pe unitatea de produs.
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DECIZII MANAGERIALE PE BAZA PRAGULUI DE RENTABILITATE
ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
Ioan PANĂ
Maria-Daniela BONDOC
Universitatea din Piteşti
Rezumat. În lucrare se au în vedere particularităţile activităţilor în agricultură în
cele două sectoare de producţie (vegetal şi zootehnic) şi implicaţiile lor în delimitarea
costurilor fixe şi variabile în vederea luării deciziilor pe baza pragului de rentabilitate.
Cuvinte-cheie: prag de rentabilitate; structura costurilor; exploataţii agricole;
randament critic; potenţial de producţie.
Clasificare JEL: Q14, G32, D24.
Clasificare REL: 15B, 14I.
1. Introducere
În exploataţiile agricole vegetale pământul agricol este factorul de producţie indispensabil, fiind suport pentru plantele cultivate şi totodată obiect al muncii asupra căruia
acţionează omul prin intermediul utilajelor şi echipamentelor agricole, iar activitatea în
sectorul zootehnic presupune existenţa animalelor ca material biologic.
Dimensiunile exploataţiilor agricole sunt date de suprafaţa cultivată exprimată în
hectare în cazul sectorului vegetal şi de numărul de animale în sectorul zootehnic.
Suprafaţa luată în cultură şi numărul de animale constituie unităţi de producţie atrase
în circuitul economic. Ele acţionează în acelaşi sens şi cu aceeaşi intensitate atât asupra
consumurilor de resurse, deci a costurilor totale, cât şi asupra cantităţilor de produse obţinute,
fiind factori extensivi în activitatea agricolă.
Potenţialul de producţie al terenurilor cultivate sau al animalelor crescute şi tehnologia
de cultură a plantelor sau de creştere a animalelor îşi pun amprenta pe nivelul randamentelor
pe hectar sau pe animal, dar şi pe costurile de producţie.
2. Stabilirea randamentului critic
În exploataţiile agricole gruparea costurilor pe unitatea de producţie (hectar sau
animal) se poate face în raport cu nivelul randamentului în două categorii: costuri fixe sau
relativ constante şi costuri variabile. Ceea ce constituie un cost constant în raport cu nivelul
randamentului la hectar sau pe animal devine variabil pe unitatea de produs, în timp ce
costurile constante pe unitatea de produs devin variabile în raport cu randamentul.
În delimitarea costurilor fixe în raport de volumul activităţii se ţine seama de
următoarele aspecte:
− la nivel de exploataţie agricolă se înregistrează costuri de conducere şi administraţie (comune şi generale) care sunt dependente de dimensiunea exploataţiei şi de structura
sa organizatorică şi funcţională;
− costurile la unitatea de producţie(hectar sau animal) depind de tehnologia de
cultură sau de creştere a animalelor.
În activitatea agricolă se poate vorbi de randamente critice pentru atingerea
echilibrului între venituri şi cheltuieli sau pentru obţinerea unui nivel minim al rentabilităţii
economice sau al rentabilităţii costurilor de producţie.
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La stabilirea relaţiilor pentru atingerea randamentelor critice, se va ţine seama de
faptul că de la una şi aceeaşi cultură sau categorie de animale, pe lângă produsul principal se
obţine şi cel puţin un produs secundar care prin valorificare permite recuperarea unei părţi din
costurile de producţie.
Pentru stabilirea randamentului minim necesar realizării pragului de rentabilitate se
utilizează relaţia:
Chf / u − vs / u
ηc =
(1)
p − cv
în care:
Chf / u reprezintă costurile relativ constante la hectar sau pe un animal;
vs / u – veniturile din valorificarea produselor secundare obţinute pe un hectar sau de
la un animal;
p – preţul de valorificare pentru produsul principal;
cv – costurile constante pe unitatea de produs şi care imprimă variabilitate în raport cu
randamentul pe unitatea de producţie.
Costurile fixe pe hectar se referă la contravaloarea lucrărilor de pregătire a terenului
pentru semănat, semănat, costurile cu sămânţa sau materialul de plantat, costurile cu lucrările
de întreţinere a culturilor, la care se adaugă, după caz, costurile cu amortizarea pentru
plantaţii sau pentru culturile în sistem irigat şi costurile cu arenda în cazul în care pământul
este luat în arendă.
În sectorul creşterii animalelor, costurile fixe pe un animal cuprind: amortizarea
construcţiilor zootehnice ce revine pe un animal şi care este funcţie de capacitatea de
adăpostire şi gradul de utilizare a acestei capacităţi; amortizarea animalelor de producţie;
costurile cu raţia biologică ce sunt dependente de greutatea unui animal, consumul de furaje
exprimat în UN (unităţi nutritive) la 100 kg şi costul pe o unitate nutritivă; costurile cu
personalul în cazul salarizării în regie şi care se determină ca raport între costurile cu munca
vie pe un îngrijitor de animale şi norma de servire.
La costurile fixe pe hectar sau animal trebuie adăugată şi cota parte a costurilor
indirecte de conducere şi administraţie.
Costurile constante pe unitatea de produs în sectorul vegetal se referă la costurile cu
recoltarea, transportul, sortarea, depozitarea şi păstrarea produselor agricole. În sectorul
zootehnic aceste costuri cuprind: contravaloarea raţiei de producţie, costurile cu personalul
dacă salarizarea se face în acord direct cu tariful stabilit pe unitatea de produs şi cota parte
din costurile de conducere şi administraţie.
Atunci când producătorul agricol este şi proprietar de teren şi doreşte să-şi însuşească
şi renta, se pune problema stabilirii randamentului necesar recuperării costurilor şi obţinerii
rentei. În acest caz randamentul critic va fi stabilit pe baza relaţiei:
Chf / u + Rf − vs / u
ηc =
(2)
p − cv
unde:
Rf reprezintă renta funciară, formată din renta absolută şi renta diferenţială, iar
celelalte simboluri având semnificaţia prezentată mai înainte.
Renta diferenţială poate fi calculată pe baza relaţiei:
K ( Af + Ac) ⎤
⎡
Rd = η × p − ⎢Cht / u +
⎥
100
⎦
⎣

(3)

în care:

η reprezintă randamentul la hectar;

P – preţul de valorificare a produsului;
Cht / u – costurile totale la unitatea de suprafaţă;
Af – valoarea netă a activelor imobilizate ce revine pe unitatea de suprafaţă;
101
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Ac – soldul mediu anual al activelor circulante ce revine la unitatea de suprafaţă;
K – rata de capitalizare (maxim 5%).
Deoarece investitorii doresc obţinerea unui nivel minim de rentabilitate, este necesară
cunoaşterea randamentelor minime pentru realizarea obiectivelor propuse.
Dacă se urmăreşte atingerea unui nivel minim al ratei rentabilităţii costurilor de
producţie, atunci randamentul critic va fi dat de relaţiile:
r
Chf / u (1 +
) − vs / u
100
ηc x =
(4)
p − cv
r
Chf / u (1 +
) + Rf − vs / u
100
ηc x =
(5)
p − cv
în care:
r reprezintă minimul rentabilităţii costurilor de producţie care trebuie atins, în rest
semnificaţiile simbolurilor fiind cele de mai sus.
Relaţia (4) este folosită dacă nu se ia în calcul renta funciară, iar relaţia (5) atunci când
se urmăreşte şi încasarea rentei funciare.
Dacă echipa managerială urmăreşte obţinerea unui minim al rentabilităţii economice,
atunci pentru stabilirea randamentului minim necesar atingerii acestui obiectiv va fi dat de
relaţiile:
ηc xx

ηc xx

Ct / u × re
− vs / u
100
=
p − cv
Ct / u × re
Chf / u +
+ Rf / vs / u
100
=
p − cv
Chf / u +

(6)

(7)

unde:
Ct / u reprezintă capitalul total, propriu şi străin, fix şi circulant, ce revine pe unitatea
de producţie (hectar sau animal);
re – rata rentabilităţii economice (rata profitului).
Celelalte simbolizări au semnificaţia prezentată mai înainte.
Relaţia (6) este folosită dacă nu se ia în calcul renta funciară, iar relaţia (7) atunci când
avem în vedere şi renta funciară.

3. Gradul de utilizare a potenţialului de producţie
Pentru echipa managerială prezintă importanţă dacă obiectivele stabilite pot fi sau nu
atinse. De aceea este necesar calcularea gradului de utilizare a potenţialului de producţie
pentru pragul critic de rentabilitate, pentru un minim al rentabilităţii capitalului consumat sau
pentru atingerea rentabilităţii economice minime. Gradul de utilizare a potenţialului de
producţie în condiţiile atingerii unuia din obiectivele de mai sus (moment de echilibru dintre
venituri şi cheltuieli, rentabilitate minimă a capitalului consumat sau rentabilitate economică
minimă) este dat de relaţiile:
ηc
Gup =
× 100
(8)
ηp
Gup x =

ηc x
× 100
ηp

Gup xx =

ηc xx
⋅ ×100
ηp

(9)
(10)
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în care:
Gup reprezintă gradul de utilizare a potenţialului de producţie pentru pragul critic de
rentabilitate;
Gup x – gradul de utilizare a potenţialului de producţie în condiţiile asigurării unui
minim al rentabilităţii capitalului consumat;
Gup xx – gradul de utilizare a potenţialului de producţie n condiţiile asigurării unei
rentabilităţi economice minime;
ηp -– randamentul potenţial dat de nota medie de bonitare şi producţia ce revine pe un
punct din nota de bonitare.
Pot să apară mai multe situaţii:
Gup〈100
Gup〈100
Gup x 〈100 (A) Gup x 〉100 (B)
Gup xx 〈100

Gup xx 〈100

Gup〈100

Gup〉100

Gup 〉100 (C) Gup x 〉100 (D)
x

Gup xx 〉100

Gup xx 〉100

Situaţia A demonstrează că oricare din obiectivele propuse, minim al rentabilităţii
costurilor de producţie sau rentabilitate economică minimă, poate fi atins.
În cazul B, poate fi realizată o producţie în condiţiile asigurării unei rentabilităţi
minime a costurilor de producţie, dar nu poate fi asigurată rata rentabilităţii pe care şi-a
propus să o atingă echipa managerială.
În cazul C procesul de producţie se desfăşoară în condiţii de rentabilitate, dar se ating
niveluri mai mici atât pentru rentabilitatea costurilor, cât şi pentru rentabilitatea economică.
În cazul D, procesul de producţie se desfăşoară cu pierderi.
Pentru atingerea obiectivelor propuse vor fi întreprinse acţiuni ce vizează
achiziţionarea de material biologic cu potenţial de producţie superior, adaptat condiţiilor
concrete din unitate, se vor efectua lucrări de creştere a potenţialului de producţie al
terenurilor, vor fi modificate tehnologiile de producţie etc.
Deciziile manageriale trebuie să aibă în vedere că la produsele agricole, preţul este
funcţie de calitatea produselor şi de timpurietate. De aceea este bine de ştiut care trebuie să
fie preţul minim de valorificare a unui produs pentru ca activitatea să se desfăşoare fie la
momentul de echilibru între venituri şi costuri, fie pentru atingerea unui nivel minim al
rentabilităţii. Acest lucru se impune cu atât mai mult, cu cât tehnologiile de producţie îşi pun
amprenta asupra timpurietăţii produselor şi calităţii, dar şi asupra randamentelor la hectar sau
pe animal.
Este cunoscut faptul că obţinerea de produse nepoluate (denumite impropriu produse
ecologice) obligă la tehnologii ce permit randamente mai scăzute pe unitatea de producţie
faţă de situaţiile în care se apelează la folosirea de substanţe chimice în sectorul vegetal. De
asemenea, produsele folosite ca furaje în sectorul zootehnic care nu sunt poluate sau nu sunt
din soiuri modificate genetic sunt mai costisitoare. Aceste laturi trebuie avute în vedere în
luarea deciziilor privind alegerea tehnologiei de producţie.
Preţul minim la care trebuie să se valorifice produsele nepoluate, calitativ superioare
sau care se obţin mai timpuriu, va fi dat de una din relaţiile:
Chf / u − vs / u
p=
+ cv
(11)

η
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p=

Chf / u + Rf − vs / u

px =

px =

p xx =

p xx =

η
Chf / u (1 +

Chf / u (1 +

Chf / u +

+ cv (12)

r
) − vs / u
r
100
+ cv(1 +
)
η
100
r
) + Rf − vs / u
r
100
+ cv(1 +
)
η
100

(14)

Ct / u ⋅ re
− vs / u
100
+ cv (15)

(15)

Ct / u ⋅ re
+ Rf − vs / u
100
+ cv

(16)

η

Chf / u +

(13)

η

unde:
p reprezintă preţul minim pentru realizarea echilibrului între venituri şi costuri;
p x – preţul ce asigură un minim al rentabilităţii costurilor de producţie;
p xx – preţul ce asigură un minim al rentabilităţii economice.
Relaţiile 11, 13 şi 15 sunt utilizate când care nu se ia în calcul renta funciară, iar
relaţiile 12, 14 şi 16 vor fi folosite dacă se urmăreşte şi încasarea rentei funciare.
Dacă preţul pieţei (pp) este egal cu cel calculat prin relaţiile de mai sus, producătorul
agricol va decide practicarea culturilor sau creşterea animalelor pe bază de tehnologii ce
permit obţinerea de produse nepoluate.
Pot apare situaţiile:
p〈 pp 〈 pp x sau p xx A
p〈 pp〉 p x sau p xx B
p〉 pp 〈 p x sau p xx C
În cazul A se desfăşoară activitatea în condiţii de rentabilitate, dar nu pot fi atinse
ratele de rentabilitate propuse, în cazul B producţia se obţine cu un nivel de rentabilitate
superior celui stabilit de echipa managerială, iar în cazul C vor fi înregistrate pierderi, acest
lucru putând determina pe producătorii agricoli să renunţe la folosirea tehnologiilor de
producţie nepoluante.
4. Concluzii
Chiar dacă nu este atins nivelul de rentabilitate pe care şi-l propune echipa
managerială, trebuie aleasă decizia şi pentru prima variantă deoarece cu timpul tot mai mulţi
consumatori se vor orienta către produsele nepoluate şi va exista posibilitatea măririi
preţurilor ca urmare a schimbării raportului dintre cerere şi ofertă în favoarea producătorilor
agricoli.
În situaţia în care cumpărătorii nu îşi permit procurarea produselor agricole la aceste
preţuri, atunci vor fi utilizate tehnologii ce apelează la folosirea de substanţe chimice în
agricultură şi la material biologic modificat genetic. Mai întâi se asigură hrana cantitativ,
după care se pune problema calităţii. Pe bună dreptate, între două lucruri rele, anume hrănirea
cu produse poluate dar care vor afecta starea de sănătate şi implicit speranţa de viaţă, pe de o
parte şi moartea prin inaniţie, pe de altă parte, este aleasă prima variantă.
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Dacă totuşi este nevoie de produse sănătoase, atunci trebuie subvenţionate produsele
ce se realizează pe bază de tehnologii nepoluante, care să nu afecteze calitatea produselor
agricole şi implicit sănătatea omului.
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STUDIU PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR AL ENTITĂŢII ECONOMICE
Maria BĂTRÂNCEA
Universitatea „Bogdan-Vodă”, Cluj-Napoca
Ioan BĂTRÂNCEA
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Rezumat. Dezvoltarea întreprinderii este indisolubil legată de asigurarea
echilibrului financiar, care reprezintă o parte constitutivă a echilibrului economic al
entităţii. Echilibrul financiar exprimă egalitatea şi corelaţiile dintre necesarul de resurse
financiare şi posibilităţile de colectare a acestor resurse. Acest echilibrul este asigurat de
modul cum este utilizat patrimoniul întreprinderii. În această lucrare am prezentat modul de
evaluare a echilibrului financiar cu ajutorul ratelor de finanţare.
Cuvinte-cheie: capital de lucru; rata stabilă; rata globală; capital permanent.
1. Introducere
Deşi în general în literatura de specialitate autorii prezintă echilibrul financiar ca o
egalitate între surse şi utilizări, forma de exprimare a echilibrului financiar prin egalitatea
între venituri şi cheltuieli reflectă, după părerea noastră, modificările produse în bilanţ ca
urmare a utilizării resurselor financiare pe parcursul exerciţiului financiar.
O abordare complexă a echilibrului financiar o întâlnim în lucrările profesorului
universitar Ion Stancu, care este de părere că bilanţul este instrumentul de reflectare a
echilibrului financiar al întreprinderii la încheierea exerciţiului, de reflectare materială (prin
active) a modului de utilizare a capitalurilor proprii şi împrumutate (Stancu, 1994, p. 29).
Ecuaţia de echilibru financiar este, în opinia aceluiaşi autor:
FR = NFR + TN

Din această relaţie se desprinde ideea că principala componentă a echilibrului
financiar este nevoia de fond de rulment, indicator a cărei mărime este dependentă în mod
direct proporţional de cifra de afaceri şi poate fi previzionată în funcţie de politica viitoare a
conducerii întreprinderii privind vânzările (Stancu, 1994, p.40).
Din ecuaţia de echilibru prezentată de domnia sa rezultă, în opinia noastră capacitatea
entităţii de a genera numerar din activitatea operaţională. Pe de altă parte, prezentarea
corelaţiei dintre nevoia de fond de rulment şi volumul vânzărilor şi previzionarea acestei
nevoi în funcţie de politica comercială a entităţii conferă echilibrului financiar, un caracterul
dinamic.
Subliniind caracterul dinamic al activităţii, profesorul universitar Gheorghe
Manolescu (Manolescu, 1995, pp. 60-61) este de părere că modul de combinare a fluxurilor
ale ansamblului celor trei cicluri (de exploatare, de investiţii şi financiare – n.n.), determină
echilibrul financiar al întreprinderii articulat pe un stoc de monedă unic. O opinie apropiată
de aceasta o întâlnim la profesoara universitară Maria Niculescu care este de părere că analiza
bilanţului funcţional (analiză financiară dinamică – n.n.) nu are ca scop investigarea averii şi
angajamentelor întreprinderii, ci înţelegerea nevoilor acestora şi a modului lor de finanţare,
realizarea unui instantaneu al derulării diferitelor cicluri (de investiţii, de exploatare, de
finanţare, de trezorerie n.n.). (Niculescu, 1997, p. 377). O abordare similară cu aceste două
accepţiuni o întâlnim şi la alţi profesori universitari, potrivit cărora echilibrul economicofinanciar, reprezintă un sistem de corelaţii prin care se stabilesc anumite proporţionalităţi în
cadrul şi între diferite fluxuri financiare. El constituie o premisă, dar şi o consecinţă a desfăşurării
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normale a activităţii firmei, în conformitate cu obiectul său. Ca premisă, trebuie avute în vedere
corelaţiile obiective dintre necesităţile de resurse materiale (în sens general) şi posibilităţile de
finanţare (Stănescu, Işfănescu, Băicuşi, 1996, p. 245).
Autorii manualului interuniversitar „Finanţele întreprinderilor” opinează că echilibrul
financiar (alături de echilibrul monetar şi echilibrul valutar), ca parte componentă a
echilibrului economic, are o funcţionalitate şi forme de exprimare distincte, datorită existenţei
obiective a finanţelor, a manifestării funcţiilor banilor, instituţiilor financiare, bancare şi de
asigurări în perioada de tranziţie la economia de piaţă. La nivelul întreprinderilor, acest
echilibru se sprijină pe relaţiile economice caracteristice economiei de piaţă, care prin forme,
metode şi tehnici specifice participă la formarea şi repartizarea fondurilor băneşti la dispoziţia
agenţilor economici în scopul realizării proceselor din economie (de producţie, de
comercializare etc.). (Antoniu, Adochiţei, Cristea, Neagoe, Dumitrescu, Ilie, 1993, p. 151).
Aceeaşi autori sunt de părere că la nivelul agenţilor economici se proiectează un echilibru
economico-financiar, ... care apare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi unde
componentele sale se bazează pe balansarea între venituri (resurse) şi cheltuieli (destinaţii)
(Antoniu, Adochiţei, Cristea, Neagoe, Dumitrescu, Ilie, 1993, p.151).
Profesorul universitar Florea Radu este de părere că echilibrul economico-financiar
trebuie înţeles ca fiind un ansamblu de corelaţii care se formează în procesul de rotaţie al
capitalului. Acest echilibru poate şi trebuie să fie prestabilit prin tabloul de finanţare şi
realizat în fiecare exerciţiu (Radu, 1999, pp. 367-368). Rezultă aşadar că echilibrul
economico-financiar este privit în contextul rotaţiei capitalului, şi poate fi pus în evidenţă
prin tabloul de finanţare a entităţii.
După părerea noastră, echilibrul financiar al unei entităţi, trebuie să evidenţieze cu
ajutorul ratelor de finanţare modul de asigurare, de alocare şi de utilizare a resurselor
financiare, pe de-o parte, şi rezultatele economico-financiare obţinute în urma activităţii
desfăşurate de către entitatea economică.
În acest sens considerăm că echilibrul financiar trebuie să reflecte în ultimă instanţă
corespondenţa dintre fluxurile băneşti generate de activităţile de exploatare, de investiţii şi de
finanţare pe de-o parte şi fluxurile băneşti consumate pentru aceste activităţi, pe de altă parte.
2. Metodă şi rezultate
Echilibrul financiar al întreprinderii poate fi pus în evidenţă cu ajutorul unui sistem de
indicatori care cuprind ratele de finanţare ale entităţii şi anume: rată stabilă, rată ciclică şi rată
globală.
2.1. Analiza ratei stabile de finanţare
Rata finanţării stabile (RFS) reflectă măsura în care resursele financiare grupate în
capitalurile permanente acoperă utilizările grupate în activele permanente. Indicatorul care
reflectă în mărimi procentuale, echilibrul financiar pe termen lung, semnifică măsura în care
activele stabile sunt finanţate din pasive stabile.
RFS =

Capital permanent
× 100
Active imobilizate

Dacă RFS > 100%, atunci activele stabile sunt finanţate integral din surse stabile şi se
înregistrează un surplus de surse permanente care constituie fondul de rulment net.
Dacă RFS < 100% atunci activele stabile sunt finanţate doar parţial din surse
permanente, iar fondul de rulment net este negativ.
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Tabelul 1
Rata finanţării activelor stabile din resurse stabile la SC ABC SA
Nr.
1.
2.

3.

Simbol
Capital
permanent
Active
imobilizate
nete
Rata
finanţării
active
imobilizate
nete prin
capital
permanent

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cpm

1.809.697

2.812.788

5.785.411

8.308.908

1.5718.589

19.318.351

32.618.050

Ain

2.023.530

2.578.337

5.200.319

7.596.339

16.539.039

20.434.810

22.297.299

%

89,43

109,09

111,25

109,38

95,04

94,54

146,29

Sursa: Situaţiile financiare ale SC ABC SA.
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Figura1. Finanţarea nevoilor permanente din surse permanente la SC ABC SA

Analizând datele prezentate mai sus rezultă că nevoile permanente au fost acoperite
integral între anii 2001, 2002, 2003 şi 2006 şi parţial în anii 2000, 2004 şi 2005.
În perioada 2000 – 2003, la entitatea analizată s-a degajat un excedent de resurse
financiare stabile, care a fost utilizat la finanţarea activităţii operaţionale. În această perioadă,
finanţarea s-a realizat exclusiv din resurse proprii. Nivelul indicatorului a înregistrat creşteri
în anul 2001 faţă de 2000 cu 9,09% şi cu 11,25% în anul 2002 faţă de 2001, fapt care
confirmă în plus creşterea în această perioadă a fondului de rulment. Trendul indicatorului
este ascendent între perioadele 2000 – 2002 şi 2005 – 2006 şi descendent între 2002 – 2005.
Având în vedere valorile minime şi maxime admisibile de 85% respectiv de 150%
(Eros-Stark, Pantea, 2001, p. 163), se poate se poate afirma că la SC ABC SA evoluţia
indicatorului se înscrie în aceste coordonate, dar valorile înregistrate în anii 2000, 2004 şi
2005 atestă faptul că resursele financiare ale entităţii sunt subdimensionate în raport cu
nevoile permanente.
2.2. Analiza ratei ciclice de finanţare
Rata finanţării ciclice (RFC) reflectă măsura în care resursele financiare grupate în
capitalurile temporare acoperă utilizările grupate în activele temporare:
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Pasive curente
Active curente

Dacă RFC > 1(100%), atunci activele curente sunt finanţate integral din resurse
curente şi se înregistrează şi un necesar de fond de rulment negativ.
Dacă RFC < 1(100%), atunci activele curente sunt finanţate doar parţial din resurse
curente, iar diferenţa neacoperită o reprezintă necesarul de fond de rulment.
Tabelul 2
Rata finanţării activelor ciclice din resurse ciclice la SC ABC SA
Nr.
1
2

3

Simbol

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dts

926.153

2.010.684

2.424.140

552.0897

6.761.755

1.1442.208

8.269.227

Ac

792.207

206.5761

3.156.104

6.196.711

7.707.538

13.296.349

18.512.196

%

116,91

97,33

76,81

89,09

87,73

86,06

44,67

Surse
ciclice
Active
ciclice
Rata
finanţării
active
ciclice
prin
surse
ciclice

Sursa: Situaţiile financiare ale SC ABC SA
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Figura 2. Finanţarea nevoilor curente din surse curente la SC ABC SA

Din datele prezentate în tabelul 2 şi în graficul 2 rezultă că finanţarea nevoilor curente
din resurse curente a avut o evoluţie descendentă de la 116,91% în anul 2000 la 44,67% în anul
2006. Având în vedere intervalul de siguranţă financiară al indicatorului care este cuprins între
50% şi 115% (Eros–Stark, Pantea, 2001, p. 164), rezultă că indicatorul se încadrează în limitele
minime admise de practica financiară în domeniu, cu excepţia anului 2006.
Cu toate acestea, considerăm că scăderea permanentă a acestei finanţări denotă
înrăutăţirea situaţiei financiare a întreprinderii, ca urmare a accentuării dezechilibrului
financiar existent în activitatea curentă.
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2.3. Analiza ratei globale de finanţare
Rata finanţării globale (RFG), adică finanţarea necesarului de fond de rulment din
fondul de rulment, arată măsura în care excedentul neutilizat, de resurse permanente, acoperă
nevoile ciclice neacoperite. Această rată măsoară aşadar proporţia în care necesarul de fond
de rulment este acoperit pe seama fondului de rulment.
RFG=

Fond de rulment
Necesar de fond de rulment

Dacă RFG > 1(100%), atunci necesarul de fond de rulment este finanţat integral prin
intermediul fondului de rulment şi se creează trezoreria netă pozitivă.
Dacă RFG < 1(100%), atunci necesarul de fond de rulment este finanţat parţial pe
seama fondului de rulment şi parţial pe seama creditelor bancare pe termen scurt, iar
trezoreria este negativă.
Tabelul 3
Rata finanţării nevoii de fond de rulment din fondul de rulment
la SC ABC SA
Nr.

Indicatori
Simbol
2000
Fond de rulment
1.
Frn
- 213 833
net
Necesar de fond
Nfr
- 133 946
2.
de rulment (4-5)
Rata finanţării
necesarului de
3. fond de rulment
%
159,64
din fonul de
rulment net
Sursa: Situaţiile financiare ale SC ABC SA.
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Figura 3. Finanţarea necesarului de fond de rulment din fondul de rulment net la SC ABC SA

Din analiza datelor de la S.C. ABC S.A rezultă că pe întreaga perioadă investigată,
surplusul de nevoi ciclice a putut fi acoperit doar parţial din resurse permanente. Astfel, în
perioada 2000-2001, în anul 2003 şi în 2006, valorile înregistrate de 159,64%, 425,68%,
105,44 şi 100,76% indică un excedent în acoperirea globală a nevoilor de finanţat din
resursele financiare totale, rezultând un echilibru financiar global manifestat, într-o trezorerie
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netă pozitivă. Restul nevoilor de finanţat, rămase neacoperite, sunt nevoi ciclice, şi au fost
acoperite din credite de trezorerie. Valorile negative ale indicatorului, semnifică în plus faptul
că în perioada 2004-2005, SC ABC SA nu a dispus de resurse permanente pentru finanţarea
unei părţi din activitatea operaţională, de exploatare. În anul 2002, unitatea analizată a
finanţat parţial nevoia de fond de rulment pe seama fondului de rulment net şi parţial pe
seama creditelor bancare pe termen scurt.
3. Concluzii
Din cercetarea întreprinsă se pot desprinde mai multe aspect:
− În primul rând finanţarea integral a activelor fixe din resurse permanente pune în
evidenţă echilibrul financiar pe termen lung al entităţii;
− În al doilea rând considerăm că finanţarea activelor curente, utilizate în activitatea
operaţională, din resurse curente antrenează şi consolidează echilibrul financiar pe termen
scurt al entităţii economice;
− Nu în ultimă instanţă observăm că acoperirea necesarului de nevoi ciclice din
resurse permanente întreţine şi consolidează echilibrul financiar al entităţii economice.
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CONCEPTE ŞI TEORII PRIVIND EVALUAREA
PĂRŢII INVIZIBILE A ÎNTREPRINDERII
Silvia PETRESCU
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
Rezumat. Lucrarea prezintă aspecte conceptuale privind modul în care în evaluarea
întreprinderii nici una din abordările statice nu acoperă ansamblul valorii corespunzătoare
preţului pe care cumpărătorul ar fi dispus să-l plătească, atâta vreme cât iau în calcul o
rentabilitate normală ce nu corespunde decât bunurilor materiale, drepturilor şi datoriilor.
Ori, capacitatea beneficiară globală a entităţii vizează în plus aptitudinea acesteia de
a organiza şi folosi ansamblul mijloacelor umane şi materiale disponibile mai mult sau mai
puţin eficace, care reflectă faptul că întreprinderea nu este numai o sumă de bunuri, drepturi
şi datorii, ci include şi elemente intangibile „invizibile” care adaugă valorii o supravaloare
numită Goodwill.
Cuvinte-cheie: valoarea afacerii; goodwill; abordări subtractive; aditive; acţiuni;
opţiuni.
Introducere
Abordările statice privind evaluarea întreprinderii în optica continuării activităţii
(activul net contabil corectat, valoarea substanţială şi valoarea capitalurilor permanente
necesare exploatării) nu acoperă în întregime ansamblul valorii întreprinderii corespunzătoare
preţului pe care cumpărătorul ar fi dispus să-l plătească în vederea achiziţionării acesteia.
Activul net contabil, valoarea substanţială şi capitalurile necesare exploatării includ,
fiecare după o logică proprie, luarea în calcul a unei rentabilităţi normale, care nu este decât
de o rentabilitate implicită care nu corespunde decât bunurilor materiale, drepturilor şi
datoriilor întreprinderii. Ori, capacitatea beneficiară a întreprinderii vizează în plus
aptitudinea de a organiza şi folosi ansamblul mijloacelor umane şi materiale mai mult sau mai
puţin eficace.
De aici apare necesitatea ca entitatea să degaje o capacitate beneficiară globală care să
reflecte faptul că aceasta nu este numai o sumă de bunuri, drepturi şi datorii, ci include şi o
serie de elemente necorporale care îi pot adăuga valoare sau din contra, i-o pot diminua.
În acest context, evaluarea întreprinderii abordează o metodologie bazată pe concepte
care combină abordarea statică cu abordarea dinamică ce are ca punct de plecare capitalizarea
veniturilor ce pot fi atribuite părţii invizibile (licenţe, mărci, brevete, cote de piaţă ş.a.) prin
intermediul activelor necorporale incluse în termenul de Goodwill, noţiune care cunoaşte
diverse interpretări.
În cursul secolului al 20-lea conceptul de goodwill s-a modificat semnificativ: dacă
iniţial Gw se considera ca fiind o relaţie bună şi valoroasă între proprietarul unei afaceri şi
clienţii săi, conceptul actual este mai larg prin aceea că el cuprinde mai mulţi factori
economici intangibili din întreprindere. Acum contabilii consideră că Gw rezultă din
evaluarea puterii câştigurilor afacerii de către investitori.
Din perspectiva contabililor, Gw apare în conturile unei companii numai atunci când
aceasta a cumpărat o sursă economică intangibilă de valoare. Intangibile cum ar fi patentele şi
copyright-ul sunt exemple de active intangibile identificabile. Pe de altă parte, intangibile ca
reglementările guvernamentale favorabile, ratele favorabile ale creditului, managementul
superior şi relaţiile de muncă bune sunt exemple de active intangibile neidentificabile.
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Goodwill-ul cuprinde setul complet de active intangibile neidentificabile deţinute de
entitatea supusă evaluării şi în general a apărut ca un concept ce îmbrăţişează multe trăsături
ale activităţilor companiei care ar putea să conducă la o putere economică superioară, cum ar
fi un management excelent, o forţă de muncă remarcabilă, o reclamă eficientă şi o penetrare a
pieţei.
În următoarele pagini se prezintă diferite opinii privind natura, defininirea şi diferite
metode de calcul privind goodwill-ul din mai multe perspective.
1. Definirea noţiunii de Goodwill
În esenţă, conceptul de Goodwill (Gw) poate fi caracterizat ca o „pasarelă” care leagă
abordarea patrimonială cu abordarea prospectivă a valorii întreprinderii (Tchemeni, 1993, pp.
19-21). Este o noţiune foarte utilizată în cazul evaluării entităţilor cu ocazia fuziunilor,
cesiunii, consolidării şi chiar în vederea impozitării.
Goodwill-ul poate diferenţia două entităţi din acelaşi sector de activitate cu valori
patrimoniale identice, dar care pot avea valori diferite în funcţie de valoarea creată
comparativ cu Activul net contabil ca urmare a diferenţelor de rentabilitate a utilizării
resurselor. Rezultă că valoarea unei întreprinderi nu este numai o funcţie de mijloacele sale
de producţie, ci depinde în mod esenţial de aptitudinea managementului de a utiliza
mijloacele materiale şi umane pentru a genera rentabilitate.
De aceea, o sinergie pozitivă între diferite activităţi, o bună ambianţă pe plan social, o
activitate de cercetare-dezvoltare productivă, o bună strategie pot favoriza beneficii
suplimentare care măresc valoarea întreprinderii. În general, suplimentul de rentabilitate în
raport cu valoarea patrimonială constituie Gw, care vizează elemente ale părţii invizibile ale
întreprinderii, incorporate în categoria imobilizărilor necorporale, care însă pot fi evaluate
ceva mai dificil.
Evaluarea bunurilor necorporale are ca punct de plecare faptul că în preţul de achiziţie
al unui bun din această categorie, „ecartul de achiziţie”, respectiv supravaloarea (fondul
comercial), deţine o pondere din ce în ce mai mare ca urmare a faptului că se cumpără tot mai
multe bunuri imateriale sub formă de mărci, licenţe, cote de piaţă, reţele de distribuţie, care
trebuie atent evaluate. Cea mai utilizată metodă în acest sens este metoda capitalizării
veniturilor ce pot fi atribuite acestor mărci, licenţe, elemente necorporale încorporate în
termenul de Goodwill (Gw), care potrivit teoreticienilor cunoaşte diferite interpretări şi
moduri de ev aluare.
 Brilman şi Maire asimilau (1988) Goodwill-ul ansamblului elementelor pentru care
nu este posibilă aproape deloc o evaluare directă. Valoarea Goodwill-ului este cu atât mai
mare cu cât cumpărătorul speră să obţină o rentabilitate mai bună a ansamblului elementelor
care compun întreprinderea, în care activele necorporale luate separat nu ar prezenta nici o
valoare.
 Pentru Ordinul Experţilor Contabili .şi Contabililor Autorizaţi (OECCA), Gw
constituie „excedentul valorii globale a întreprinderii faţă de suma valorii elementelor
corporale şi necorporale care o compun”. Gw reprezintă deci, o capacitate beneficiară care va
majora valoarea patrimonială în acţiunea de evaluare pe care o asimilează unui element
necorporal necontabilizat în bilanţ.
 În accepţiunea metodelor moderne de evaluare (în special bursiere), Gw constituie
aptitudinea întreprinderii de a genera beneficii în cadrul de exploatare dat, beneficii cu atât
mai mari, cu cât produsele sale sunt mai bine poziţionate pe piaţă, clientela este mai solidă şi
mai solvabilă, gestiunea financiară şi climatul social al întreprinderii sunt mai bune.
 Într-o manieră generală, Gw este definit ca un excedent de rentabilitate care se
adaugă valorii patrimoniale (Vp) a întreprinderii pentru a se obţine valoarea ei globală (Vg):
Vg = Vp + Gw
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2. Modalităţi de determinare a Goodwill-ului
În vederea determinării Gw există mai multe concepte şi teorii care fundamentează
metodele de calcul ce pot fi aplicate. În acest sens se menţionează trei modalităţi de evaluare
a Gw: evaluarea directă, metoda substractivă şi aditivă şi prin capitalizarea unui supraprofit.

A. Abordarea directă presupune estimarea Gw prin totalul investiţiilor necesare
pentru reconstituirea lui, fiind produsul între beneficiul net şi un factor (α ) determinat în
raport cu entităţi identice, sau ca un procent din cifra de afaceri (CA) ori din Cash-flow (CF):
Vg = ANC + Gw = ANC + α x Beneficiul net, cu 1 < α < 3;
Vg = ANC + Gw = ANC + X% CA;
Vg = ANC + Gw = ANC + Y% CF
Această metodă poate fi utilizată în cazul unei întreprinderi la început de activitate în
perioada de lansare. Dacă această metodă se combină cu capitalizarea unui supraprofit,
metoda permite să se evalueze elementele necorporale (intangibile), mai ales reţelele de
distribuţie şi mărcile care pot fi determinate prin intermediul unei prime de preţ X:
X = Preţul produsului vândut cu marca de evaluat – Preţul aceluiaşi produs vândut cu
altă marcă
Valoarea mărcii se determină prin capitalizarea primei de preţ Z pe un număr de ani,
în funcţie de normele aplicate în sectorul de activitate al întreprinderii:
Z = (1 – i) × (Y – Cheltuielile pentru întreţinerea mărcii)
în care:
Y = Prima anuală de preţ = X × Numărul de produse vândute pe an.
Metoda este aplicabilă în evaluarea unei reţele de distribuţie sau a altor elemente
imateriale.
Sunt rare cazurile în care evaluarea întreprinderii are la bază cifra de afaceri, cu
excepţia micilor întreprinderi comerciale pentru care există bareme stabilite de administraţie,
sau a unor activităţi pentru care trebuie să se aprecieze piaţa întreprinderii evaluate prin
prisma cifrei de afaceri (cum ar fi cazul laboratoarelor farmaceutice, a căror valoare poate fi
de 2-2,5 ori cifra de afaceri).
B. Abordarea contabilă a Goodwill-ului presupune că acesta constituie diferenţa
dintre preţul plătit pentru întreprindere (V) şi valoarea ei patrimonială exprimată prin Activul
net contabil (ANC).
Gw = V – ANC
De exemplu, în cazul fuziunii, dacă acţiunile emise de cumpărător pentru remunerarea
acţionarilor întreprinderii achiziţionate au o valoare superioară Activului Net Contabil
(ANC), diferenţa pozitivă adusă activului economic corespunde Goodwill-ului, numit şi
„Supravaloare”.(Pène, 1979, pp. 162-166).
Astfel, Gw-ul este preţul pe care cumpărătorul l-a plătit ca excedent al bunurilor şi
drepturilor nete pe care le găseşte în întreprinderea achiziţionată. Această abordare este
simplă şi realistă, dar ea constată existenţa unui Goodwill care a fost plătit, însă fără a-l
explica.
Din perspectivă contabilă, goodwill-ul apare în conturile întreprinderii atunci când
aceasta a achiziţionat o sursă economică de elemente intangibile de valoare, cum ar fi patentele
şi copyright-ul, ca active intangibile identificabile. Pe de altă parte, se pot menţiona şi o serie de
active intangibile neidentificabile, cum ar fi: reglementările guvernamentale favorabile,
managementul superior, relaţiile bune de muncă, ratele favorabile ale dobânzilor, ş.a.
Metodele contabile pentru calcularea goodwill-ului se bazează pe regulile IFRS care
se aplică acum companiilor cotate, care definesc goodwill-ul ca fiind „o plată făcută de
cumpărător cu anticiparea unor beneficii economice viitoare obţinute din activele care nu sunt
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capabile să fie identificate individual şi recunoscute separat” (IFRS 3, paragraf 52) (Allan
Caldwell, 2007).
Există trei caracteristici calitative care vizează cel mai direct goodwill-ul;
credibilitatea, prudenţa şi consistenţa acestuia. În acest sens există mai multe concepte
privind metodele contabile de calculare a goodwill-ului:
a) Anularea din conturi consideră goodwill-ul nemăsurabil şi fără o valoare viitoare
reală;
b) Capitalizarea consideră goodwill-ul un activ important aparţinând bilanţului şi
trebuie capitalizat;
c) Non-Amortizarea consideră că o capitalizare a goodwill-ului fără amortizare
permite raportări financiare mai avantajoase;
d) Amortizarea permite companiilor să coreleze costul activelor intangibile dintr-o
perioadă cu beneficiul din achiziţia acestora.
C. Abordarea substractivă a Goodwill-ului presupune un demers invers: în loc de a
calcula Gw ex-post pornind de la preţul plătit de cumpărător, calculul Gw se face ex-ante,
pornind de la o valoare globală (Vg) a întreprinderii, indiferent de modul de calcul, din care
se deduce Activul net contabil (ANC):
Gw = Vg – ANC
Ca şi în cazul precedent, Gw calculat prin scădere, reprezintă partea din valoarea
întreprinderii căreia i se recunoaşte existenţa, fără a o explica.
D. Abordarea aditivă a Goodwill-ului vizează două categorii de întreprinderi:
a) În cazul micilor întreprinderi comerciale sau artizanale, valoarea de bază este
constituită în general din stocuri (inventories) iar Gw corespunde în linii mari conceptului de
Fond de Comerţ, care cuprinde. clientela, stocarea, numele comercial şi raţiunea socială,
dreptul de leasing, materialele, utilajul şi mobilierul de exploatare, mărcile, modelele,
brevetele, licenţele şi investiţiile publicitare.
În loc să se evalueze separat aceste elemente, se preferă recurgerea la norme obişnuite
sau fiscale care variază în funcţie de natura şi talia întreprinderii. Cel mai adesea se aplică un
procent din cifra de afaceri sau un coeficient din beneficiul anual, însă necesitatea adaptării la
specificul fiecărei activităţi conduce la o mare diversitate de criterii. Validitatea acestor
norme rezultă dintr-un mare număr de tranzacţii asupra cărora li se aplică şi din simplitatea
lor, dar ele evoluează în funcţie de performanţa activităţii şi de conjunctură. Pe de altă parte,
aceste norme servesc în principal ca referinţă şi aplicarea lor variază în funcţie de caz şi de
raporturile între părţile prezente la tranzacţie.
b) În alte întreprinderi, valoarea de bază este, după caz, ANC, valoarea substanţială
(Vs) sau capitalurile permanente necesare exploatării (CPNE), iar Gw reprezintă activele
necorporale (intangible assets) care nu apar în valoarea de bază, măsurate prin investiţiile
necesare pentru a le reconstitui. Practic, aceasta înseamnă capitalizarea ca investiţii a
cheltuielilor comerciale şi tehnice despre care se crede că vor genera fluxuri suplimentare faţă
de cele incluse în valoarea de bază.
Pentru „necorporalele comerciale” poate fi vorba, de exemplu, de cheltuielile pentru
punerea în funcţiune a unei noi reţele comerciale sau a unei campanii de publicitate şi de
promovare a unei game de produse.
Pentru „necorporalele tehnice” poate fi vorba, de exemplu, de cheltuieli extraordinare
în materie de cercetare şi dezvoltare, când valoarea capitalizată a acestor cheltuieli se
amortizează într-o durată variabilă de timp. Prima problemă constă în separarea cheltuielilor
normale cuprinse în valoarea de bază de cheltuielile care reflectă Gw. Aceste cheltuieli
comerciale şi tehnice pot avea consecinţe pozitive în determinarea unei capacităţi beneficiare,
sau pot provoca temeri serioase în privinţa eficacităţii lor şi vor produce scăderi care pot
ajunge până la 100%.
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Aici poate aparea riscul de confuzie între cheltuiala de investiţie sau costul asimilat
unei investiţii şi rentabilitatea acestei investiţii, singura care are imporatnţă în materie de
valoare. În fine, cheltuielile comerciale şi tehnice extraordinare sunt în general decisive în
vederea acţiunilor coordonate şi este mai judicios să se estimeze combinarea efectelor lor
asupra rezultatelor decât să se considere că o anume cheltuială, luată separat, ar avea o
valoare.
E. Goodwill-ul considerat ca o capitalizare a unui supraprofit (sau a unei supravalori)
Această abordare este cel mai frecvent utilizată pentru întreprinderile de o anumită
talie. Întreprinderea are o valoare de bază reprezentată de valoarea patrimonială, care îi
permite să obţină o rentabilitate normală pentru remunerarea mijloacelor angajate, dar ea
poate să beneficieze în plus de o „rentă economică” care îi permite să remunereze cel puţin
parţial investiţiile de menţinere şi de creştere. Dacă diferenţa dintre rentabilitatea normală şi
remunerarea activelor (assets) este pozitivă, aceasta semnifică nu numai că valoarea
patrimonială este confirmată, dar şi că apare un superprofit care traduce existenţa unui alt
activ necorporal pe care calculul Gw o reconstituie. Nu în toate cazurile întreprinderile obţin
Gw; dacă din contra, diferenţa este negativă, valoarea activelor corporale nu este confirmată,
fiind vorba de un Badwill care arată o depreciere a valorii patrimoniale. În acest caz, valoarea
globală a întreprinderii este fixată prin negociere între părţi.
Pe de altă parte, Gw considerat în acest mod, ar trebui să se deosebească de fondul de
comerţ, care se adaugă stocurilor şi include, în cazul comerţului en detail, elemente corporale
cum ar fi echipamentul de exploatare. În măsura în care valoarea de bază include toate
elementele corporale şi chiar o rentabilitate normală, Gw reprezintă super-profitul care
provine dintr-o capacitate de a se proteja contra concurenţei. De exemplu, superioritatea
tehnologică (brevete, echipă de cercetare, etc), dificultatea de a intra în sector, situaţie
protejată din punct de vedere geografic, concesiuni sau contracte de lungă durată, control
asupra unor segmente de piaţă, notorietatea unei mărci, legătură privilegiată cu puterea
publică, cu alte întreprinderi sau instituţii şi bineînţeles, factorii umani (calitatea relaţiilor
sociale şi a echipei de conducere).
Goodwill-ul corespunde deci unei situaţii specifice şi nu trebuie să includă elemente
comune altor întreprinderi din acelaşi sector, şi, cu atât mai puţin o înţelegere între mai multe
întreprinderi pentru partajarea unui super-profit sectorial. Pe de altă parte, acest Gw poate
dura mai mult sau mai puţin timp, dar nu mai mult decât situaţia privilegiată care îi dă
naştere.
Problemele impuse de această abordare economică a Gw sunt, pe de o parte,
determinarea unei rentabilităţi normale şi, pe de altă parte, descoperirea şi măsurarea
elementelor generatoare de super-profit, în ideea că există un Gw din momentul în care
rentabilitatea degajată este superioară comparativ cu ceea ce aduce plasamentul de capital în
valoarea patrimonială (Vp).
Dacă beneficiul normal Bp corespunde valorii patrimoniale Vp, superprofitul Sp este
diferenţa:
Sp = Bp – i x Vp
Goodwill-ul se obţine prin capitalizarea superprofitului pe mai mulţi ani:
Gw = k x (Bp – i x Vp),
în care:
i = Rata de remunerare a valorii patrimoniale (costul mediu ponderat al capitalului).
k = Coeficientul de capitalizare
De aici, Gw apare ca fiind aptitudinea de a genera beneficii superioare sau inferioare
remunerării „normale” a capitalurilor investite în întreprindere.
Plecând de la această relaţie generală, pentru calculul valorii Gw există mai multe
metode care determină valoarea globală a întreprinderii prin includerea Goodwill-ului la
valoarea ei patrimonială: metoda directă capitalizată (metoda anglo-saxonă), metoda rentei
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Goodwill-ului actualizate, metoda experţilor contabili europeni (UEEC), metoda Barnay–
Calba, metoda practicienilor (metoda germană).
F. Goodwill-ul considerat ca o opţiune de cumpărare poate fi întâlnit în următoarele
situaţii:
• Opţiunea de cumpărare a unei acţiuni este dreptul negociat pe piaţă, fie de a
cumpăra acţiunea la o dată viitoare la un preţ contractual ferm, numit preţ de exerciţiu, fie de
a abandona contractul. Cumpărătorul opţiunii de cumpărare va fi câştigător dacă cursul viitor
depăşeşte suma dintre cursul actual şi preţul opţiunii (preţul de exerciţiu). Cumpărătorul
opţiunii de vânzare va fi el câştigător dacă cursul viitor scade sub cursul actual mai puţin
preţul opţiunii şi va înregistra o pierdere dacă acest curs creşte.
Din aceste exemple simplificate se constată că pentru un vărsământ sensibil inferior
valorii activului însuşi, cum ar fi acţiunea, contractele condiţionale permit să se profite de
evoluţia ei într-un sens pentru a se proteja eficace contra mişcărilor în sens invers.
• Opţiunea de cumpărare a unor active necorporale (cum ar fi brevetele) presupune
că valoarea unui brevet constituie preţul plătit pentru păstrarea dreptului fie de a-l exploata o
durată variabilă de timp, cu asumarea riscurilor întreprinderii, fie de a-l abandona la sfârşitul
perioadei de protecţie. În acest caz, costul nu se limitează numai la cheltuielile induse de
protecţia sa, dar trebuie să se asigure şi protecţia contra utilizării brevetului de către alţii.
Deşi nu dispunem practic de toate variabilele care să permită calculul valorii unui
activ necorporal considerat ca o opţiune de cumpărare, se poate considera că valoarea de
exerciţiu a brevetului corespunde valorii actuale a fluxurilor sperate la momentul depozitului
brevetului şi că acesta este dreptul valabil până la o anumită scadenţă.
• Goodwill-ul considerat ca o opţiune de cumpărare a ansamblului întreprinderii
poate fi întâlnit în următoarele situaţii:
a) În cazul obligaţiunilor convertibile: Semnificaţia primei de emisiune şi de
conversie a obligaţiunilor convertibile în raport cu cursul acţiunilor corespunzătoare şi a
primei obligaţiunilor convertibile în raport cu valoarea lor nudă a pus numeroase probleme
specialiştilor. Prima în raport cu valoarea obligaţiunii convertibile este considerată ca o
obligaţiune clasică.
Teoria modernă a opţiunilor permite să se interpreteze obligaţiunea convertibilă ca o
combinaţie a unei obligaţiuni clasice cu o opţiune de cumpărare a acţiunii (Fig. 1):
Prima la valoarea nudă ar corespunde deci valorii dreptului de alegere între
rambursarea obligaţiunii convertibile la un preţ şi la o dată determinată şi conversia în acţiune
cu un preţ variabil. Cotaţia acţiunilor şi a obligaţiunilor convertibile permite teoretic să se
constituie portofolii fără risc compuse din acţiune şi din vânzări la termen de obligaţiuni
convertibile. În cazul obligaţiunilor convertibile, se regăsesc parametrii care permit să se
calculeze valoarea teoretică a opţiunii adică, prima la valoarea nudă.
c) Analogia Goodwill-ului cu primele obligaţiunii convertibile: pentru a compara Gw
cu primele obligaţiunilor convertibile, se dispune iniţial de un element, valoarea globală a
întreprinderii, pe care o putem asimila cursului acţiunii, dar pentru a judeca în termeni de
opţiune, trebuie să dispunem de o valoare stabilă (preţul de exerciţiu pentru opţiune sau preţul
de rambursare al convertibilei). Ori, faptul că Gw se adaugă la o valoare de bază (ANC,
valoarea substanţială sau capitalurile necesare exploatării) care în general este mai stabilă
decât Gw, acesta se poate considera ca o opţiune. Chiar dacă lipseşte un anumit număr de
elemente care permit să se calculeze concret valoarea sa ca o opţiune, se poate accepta Gw ca
preţul dreptului, fie de a cumpăra o întreprindere a cărei valoare se crede că va creşte, fie,
dacă aceasta scade, de a vinde activele sale la un preţ, dacă nu cunoscut, cel puţin relativ
stabil într-un termen nu prea îndepărtat.
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Valoarea obligaţiunii convertibile

Valoarea convertibilei

Preţul conversiei

Primă la valoarea nudă sau
opţiunea de cumpărare
Prima de conversie sau
opţiunea de vânzare

Valoarea nudă a
obligaţiunii convertibile

Valoarea acţiunii

Figura 1. Interpretarea obligaţiunii convertibile pornind de la opţiuni (Pène, 1979, p. 165)

Faptul că preţul plătit de cumpărător ar pute fi mai mare decât valoarea întreprinderii
aminteşte pe de altă parte şi de obligaţia convertibilă, al cărui preţ este în mod normal
superior celui al acţiunii corespunzătoare, că suma preţului de exerciţiu al acţiunii este mai
mare decât cursul acţiunii la momentul contractului. Ca urmare, ca şi prima la valoarea nudă
a convertibilei, valoarea Gw scade cu valoarea întreprinderii şi cu creşterea riscului.
În fine, ca şi opţiunea de cumpărare şi privilegiul de conversie al convertibilei, Gw
este considerat în general ca fiind temporar. După această abordare, Gw ar avea o natură mai
puţin economică decât financiară. El ar corespunde nu numai unui super-profit, ci şi dreptului
de a aştepta să se vadă dacă s-a făcut o bună afacere sau ar fi mai bine să se cedeze activele.
Cu certitudine, comportamentul cumpărătorilor de întreprinderi rareori se aseamănă cu
cel al cumpărătorilor de opţiuni, dar uneori se constată cumpărări de întreprindere incluzând
un Gw care sunt urmate la câtva timp de revânzări la un preţ mai puţin ridicat.
Concluzii
Valoarea unei întreprinderi nu se reduce numai la cea a patrimoniului său; ea poate fi
amplificată prin capacitatea de a crea o supravaloare numită Goodwill. Principiul general al
metodei Gw-ului se bazează pe evaluarea elementelor necorporale care nu găseşte în noţiunea
de fond de comerţ decât o traducere imperfectă şi se analizează cel mai frecvent prin termenul
de supravaloare.
Pentru investitor, cumpărarea unei întreprinderi trebuie să fie apreciată în termeni de
oportunitate ca toate investiţiile: capitalul investit trebuie să obţină o remunerare cel puţin
egală cu costul său de oportunitate. Noţiunea de Gw corespunde diferenţei dintre rentabilitatea prevăzută a capitalurilor investite şi rentabilitatea cerută de cumpărător, iar valoarea
globală a întreprinderii este formată din două componente: un statică aferentă valorii
patrimoniale şi una dinamică aferentă Goodwill-ului.
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În privinţa evaluării, goodwill-ul cumpărat este, în mod normal, un element de
echilibru între preţul de cumpărare al unei entităţi achiziţionate şi valoarea justă a activelor
achiziţionate, atât tangibile cât şi intangibile, şi a datoriilor pe termen scurt. Totuşi, frecvent,
goodwill-ul reprezintă peste jumătate din preţul de cumpărare, ceea ce este real mai ales
atunci când activele intangibile recunoscute sunt subevaluate. Astfel acţionarii şi partenerii de
afaceri sunt interesaţi să ştie ce goodwill reprezintă ele şi dacă pentru ele urmează a fi plătit
un preţ just.
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Rezumat. Originile valorii economice adăugate provin de la Hamilton (1877) şi
Marshall (1890), care au arătat că întreprinderile pot crea bogăţie dacă reuşesc să câştige
mai mult decât le costa propriul capital şi datoriile.
Valoarea economică adăugată reprezintă un indicator de măsurare a performanţei pe
baza profitului economic real produs de întreprindere, care permite măsurarea succesului
sau eşecului acesteia într-o perioadă de timp, fiind utilă investitorilor, care doresc să
determine cât de bine a produs întreprinderea valoare pentru ei şi poate fi folosită pentru
analize comparative rapide cu unităţi industriale similare.
Cuvinte-cheie: valoare economică adăugată; performanţă; analiză; întreprindere;
capital.
Introducere
Măsurarea performanţei prin crearea de valoare pentru acţionari în cazul entităţilor
cotate sau pentru proprietari în cazul celor necotate implică pe lângă abordarea tradiţională a
analizei indicatorilor de performanţă bazată pe criterii contabile, considerarea şi a altor
criterii de evaluare a aptitudinii întreprinderii de a ameliora şi creşte propria valoare.
Crearea de valoare a devenit o problemă centrală în preocupările întreprinderilor. Ea
este invocată mai ales de acţionari, dar şi de manageri şi de analiştii financiari, deoarece
reprezintă un imperativ categoric pentru întreprindere, dar şi un factor cheie pentru
justificarea deciziilor majore (de exemplu, cesiuni de activităţi, operaţiuni de dezinvestire,
reduceri de personal etc.).
Crearea de valoare pentru întreprindere are ca punct de plecare obţinerea unei
rentabilităţi a capitalurilor investite superioare costului resurselor mobilizate pentru a le
finanţa. Astfel, surplusul degajat constituie valoare acţionarială, ce poate transpune principiile
teoriei financiare de alegere a investiţiilor la nivel global de întreprindere.
1. Indicatori privind analiza prin crearea de valoare
Măsurarea valorii nu trebuie să depindă prea mult de mişcările pieţei, ci trebuie să se
bazeze pe două mecanisme cu cel mai mare impact:
– valoarea adăugată economică, prin care se măsoară surplusul de valoare creat de
investiţiile existente ale firmei;
– rentabilitatea lichidă a investiţiilor, prin care se măsoară rata procentuală realizată
de investiţiile existente ale firmei.
Crearea de valoare pentru acţionari trebuie să fie una constantă, care determină
alinierea conducerii manageriale la obiectivul problematic al valorii acţionariale, cunoscânduse divergenţele de opinii în ceea ce priveşte relaţia management – acţionari. Dacă unii
consideră că managementul este mandatat de acţionari şi trebuie să asigure continuitatea
afacerii pe termen lung, alţii susţin că managementul, ales de acţionari în calitatea lor de
proprietari ai afacerii, trebuie să le reprezinte interesele prin maximizarea valorii acţiunilor.
Cert este că managerii întreprinderilor trebuie să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru
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obţinerea efectelor scontate ale performanţei, pe de o parte şi modul de remunerare
individualizată, pe de altă parte.
Conceptul de performanţă implică noi abordări privind întreprinderea. Astfel, evaluarea
performanţei unei întreprinderi presupune abordarea mai multor criterii, cum ar fi: în funcţie de
sectorul de activitate şi tipul de întreprindere, strategia managerială şi antreprenorială, mediul
concurenţial resursele umane şi materiale disponibile prin folosirea unui sistem de indicatori de
măsurare a performanţei adecvaţi acestui scop (Petrescu, 2008, p. 281).
În determinarea unor indicatori de creare de valoare elementul de bază îl constituie
valoarea adăugată, ce prezintă multiple valenţe pentru măsurarea şi evaluarea performanţei.
În cazul întreprinderilor cotate la bursă, valoarea creată pentru acţionari (valoarea
acţionarială) poate fi apreciată cu ajutorul unei baterii de indicatori, dintre care amintim:
− valoarea economică adăugată (Economic Value Added – EVA);
− valoarea de piaţă adăugată (Market Value Added – MVA);
− valoarea lichidă adăugată (Cash Value Added – CVA);
− rentabilitatea totală a acţionarilor (Total Shareholders Return – TSR);
− rentabilitatea lichidă a investiţiilor (Cash Flow Return on Investement – CFROI).
2. Analiza valorii economice adăugate
Valoarea economică adăugată reprezintă un indicator de măsurare a performanţei pe
baza profitului economic real produs de întreprindere, care permite măsurarea succesului
(eşecului) acesteia într-o perioadă de timp, fiind utilă investitorilor, care doresc să determine
cât de bine a produs întreprinderea valoare pentru ei şi poate fi folosită pentru analize
comparative rapide cu unităţi industriale similare.
Indicatorul valoarea economică adăugată, ca instrument de alocare a capitalului,
poate reflecta distrugerea capitalului acţionarilor dacă întreprinderea nu realizează o rată de
rentabilitate cel puţin egală cu rata medie de rentabilitate de pe piaţa de capital, ceea ce poate
orienta acţionarii spre alte companii.
Valoarea economică adăugată este influenţată mai mult de costul capitalului propriu şi
mai puţin de costul datoriei, în condiţii normale. Mărimea şi variabilitatea ei sunt influenţate
de politicile de creştere ale întreprinderii, datorită efectelor de levier şi manifestă mai multă
instabilitate decât rata rentabilităţii economice (a investiţiilor), fiind legată direct de rata
rentabilităţii financiare (a capitalului propriu).
Acest indicator calculat folosind capitalul total poate fi modificat pentru a măsura
surplusul de valoare adus de capitalul propriu prin valoarea economică adăugată a capitalului
propriu (Veacp), care exprimă mai bine măsura performanţei în condiţiile în care majoritatea
firmelor apelează la împrumuturi:
Veacp = (Rcpr – Ccpr) × Cpr = Cpr × (Rf – R )
în care:
Rcpr – rata rentabilităţii capitalului propriu;
Ccpr – R – costul mediu al capitalului propriu;
Cpr – capitalul propriu;
Rf – rata rentabilităţii financiare.
Costul mediu al capitalului propriu ( R ) depinde de coeficientul de volatilitate a
acţiunilor (β) şi de rentabilitatea medie a pieţei (Rp):
R = Rf + β x (Rp - Rf),
în care:
β – Creşterea rentabilităţii acţiunii (ΔRa) (%)/Creşterea indicelui pieţei (ΔRp) (%), de
unde rezultă că:
ΔRa = β x ΔRp
Astfel, daca β = 1 pentru o acţiune, rezultă că riscul sistematic al acesteia este egal cu
cel al pieţei.
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Valoarea coeficientului β se determină statistic conform relaţiei:
Β=

n∑ Ra × Rp − ∑ Ra × ∑ Rp
n∑ Rp 2 − (∑ Rp) 2

în care:
Ra – rentabilitatea acţiunii;
Rp – rentabilitatea pieţei;
n – numărul de observări.
Originile valorii economice adăugate provin de la Hamilton (1877) şi Marshall (1890),
care au arătat că firmele pot crea bogăţie dacă reuşesc să câştige mai mult decât le costa
propriul capital şi datoriile. Ulterior s-au revizuit conceptele de venit rezidual şi costul
capitalului prin ajustări contabile şi s-a redefinit conceptul de valoare economică adăugată de
către firma de consultanţă americană Stern Stewart (1991). Cu ajutorul ei se poate măsura
succesul întreprinderii în ceea ce priveşte promovarea unor sisteme decizionale şi practici de
gestiune finaciară care să determine o creştere durabilă a valorii acesteia. Se poate determina
pentru fiecare an al duratei de viaţă a investiţiei prin deducerea costului capitalului din
profitul net operaţional (Net Operating Profit After Taxes – NOPAT), respectiv profitul din
exploatare, conform relaţiei:
Vea = Profitul net operaţional - (Capitalul x Costul capitalului)
Profitul net operaţional (Bnet op) se determină prin deducerea din rezultatul din
exploatare (Rexp) a impozitului pe profit (Ip):
Bnet op = Rexp – Ip = Vexp – Chexp – Ip
Costul capitalului include costul capitalului propriu şi costul datoriei, fiind costul de
oportunitate al capitalului investit, care determină modul în care întreprinderea poate să-şi
crească veniturile (prin investire în oricare altă parte cu risc similar sau prin împrumut).
Costul capitalului este un cost mediu ponderat (Weighted Average Cost Of Capital WACC) al costurilor surselor de finanţare utilizate, care se determină ca medie aritmetică
ponderată (Cmpc) a costului capitalului propriu şi a costului capitalului împrumutat, în
funcţie de ponderea (Si) a fiecărei categorii şi rata de remunerare (ri) aferentă:
Cmpc =

∑ Si × ri =
100

D
C
× d x (1 – i)
× Rf +
Ci
Ci

în care:
C – capitalul propriu;
D – datoriile totale;
Ci – capitalul investit = C+D;
d – rata dobânzii;
i – cota de impozit
În acest caz valoarea economică adăugată reprezintă profitul economic real obţinut de
întreprindere, se raportează la întregul capital utilizat pentru finanţare şi se determină prin
diferenţa:
Vea = (Ri – Cmpc) × Ci
în care:
Ri – rata rentabilităţii capitalului total investit;
Cmpc – costul mediu ponderat al capitalului.
Valoarea economică adăugată pozitivă indică faptul că întreprinderea creează valoare
pentru acţionari dacă profitul net operaţional este mai mare decât remunerarea aşteptată de
finanţatori (Cmpc × Ci). Costul capitalului întreprinderilor ce îşi asumă un risc minim pe
piaţa financiară este inferior costului capitalurilor întreprinderilor ce au o strategie de
investiţii mai riscantă.
De exemplu, valoarea economică adăugată se determină pe baza datelor din Tabelul 1:
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Tabelul 1
Calculul valorii economice adăugate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Indicatori
(lei)
Rezultatul din exploatare (Rexp)
Impozitul pe profit (Ip) (-)
Profitul net operaţional (Bnop)
Cota de impozit(i)(2/l)
Totalul capitalului investit (Ci)
Rentabilitatea capitalului investit (Ri) (3/5) (%)
Capitalul propriu (C)
– Ponderea în total capital (Scp) (%)
Rentabilitatea capitalului propriu (Rp)(3/7)(%)
Datorii totale (D)
– Ponderea în total capital (Sd) (%)
Cheltuieli privind dobânzile
Rata dobânzii (d) (10/9) (%)
Costul mediu ponderat (Cmpc) (%)
Valoarea economică adăugată (Vea) (6-12)x5

Exerciţiul financiar
Precedent
Curent
16.000
26.000
5.000
4.000
11.000
22.000
0,31
0,15
180.000
200.000
6,11
11
115.000
145.000
63,89
72,5
9,57
15,17
65.000
55.000
36,11
27,5
800
1.300
1,23
2,36
6,42
11,55
-558
-1.100

Indici
(%)
162,5
80
200
48,39
111,11
180,03
126,09
113,48
158,52
84,62
76,16
162,5
191,87
179,91
197,13

Pe baza datelor din tabel se obţin următoarele rezultate:
Vea0 = (Ri0 – Cmpc0) × Ci0 = (6,11 – 6,42) × 180.000 = –558 lei
Vea1 = (Ri1 – Cmpc1 × Ci1 = (11–11,55) × 200.000 = –1.100 lei
Descompunerea indicatorului pe factori de influenţă în mărimi absolute:
1. Abaterea Δ a indicatorului este diferenţa:
Δ = Vea1 – Vea0 = -1.100 - (-558) = -542 lei
2. Descompunerea abaterii Δ pe factori de influenţă:
Δ = ΔRi + ΔCmpc + ΔCi
3. Calculul influenţei factorilor:
Pe treapta I:
ΔRi = (Ri1 - Ri0) x Ci0 = 4,89 x 180.000 = 8.802 lei
ΔCmpc = (Cmpc0 – Cmpc1) x Ci0 = -5,13 x 180.000 = -9.234 lei
ΔCi = (Ri1 – Cmpc1) x (Ci1 - Ci0) = (11 - 11,55) x 20.000 = -110 lei
4. Verificarea:
ΔRi + ΔCmpc + ΔCi = 8.802 - 9.234 -110 = -542 lei = Δ
Descompunerea indicatorului pe factori de influenţă în mărimi relative:
1. Abaterea Δr a indicatorului:
Δr = IVea - 100 = 197,13 - 100 = 97,13%
2. Descompunerea abaterii Δr pe factori de influenţă:
Δr = ΔrRi + ΔrCmpc + ΔrCi
3. Calculul influenţei factorilor:
8.802
ΔRi
x 100 =
ΔrRi =
x100 = - 1.577,42%
Vea0
− 558
− 9.234
ΔCmpc
ΔrCmpc =
x 100 =
x 100 = 1.654,84%
Vea0
− 558
− 110
ΔCi
ΔrCi =
x 100 =
x 100 = 19,71%
Vea0
− 558

4. Verificarea:
ΔrRi + ΔrCmpc + ΔrCi = –1.577,42 + 1.654,84 + 19,71 = 97,13% = Δr
Pe treapta a ll-a:
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Costul mediu ponderat al capitalului (Cmpc), exprimat procentual, reprezintă rata
medie de remunerare a capitalului total şi se determină astfel:
( Scp × Rf ) + [ Sd × d × (1 − i )]
Cmpc=
100
în care:
Scp – ponderea capitalului propriu;
Rf – rata rentabilităţii financiare (capitalului propriu);
Sd – ponderea datoriilor;
d – rata dobânzii;
i – cota de impozit.
( Scp0 − Scp1 ) × Rf 0
(63,89 − 72,5) × 9,57
× Ci0 =
× 180.000 = – 1.485 lei
100
100
Scp1 × ( Rf 0 − Rf 1 )
72,5 × (9,57 − 15,17)
ΔRf =
× Ci0 =
×180.000 = –7.308 lei
100
100
( Sd 0 − Sd1 ) × d 0 × (1 − i0 )
(36,11 − 27,5) ×1,23× (1 − 0,31)
ΔSd =
× Ci0 =
×180.000 =132 lei
100
100
Sd1 × (d 0 − d1 ) × (1 − i0 )
27,5 × (1,23 − 2,36) × (1 − 0,31)
Δd =
× Ci0 =
×180.000 = –386 lei
100
100
Sd1 × d1 × (i1 − i0 )
27,5 × 2,36 × (0,15 − 0,31)
Δi =
× Ci0 =
×180.000 = – 187 lei
100
100
Prin însumare se verifică egalitatea:
ΔScp + ΔRf + ΔSd + Δd + Δi = –1.485 – 7.308 + 132 – 386 – 187 = –9.234 lei = ΔCmpc

ΔScp =

Interpretare
Valoarea economică adaugată a avut valori negative şi în creştere cu 97,13% ca
urmare a costului mediu ponderat al capitalului care a crescut, depăşind rata medie a
rentabilităţii capitalului total investit.
Creşterea profitului net operaţional cu 100% în condiţiile creşterii capitalului investit
cu numai 11,11% a favorizat creşterea ratei rentabilităţii medii (costului mediu al capitalului
total) cu 79,91%, care a majorat valoarea economică adăugată.
Majorarea capitalului investit cu 11,11% pe fondul creşterii diferenţei negative dintre
rata medie a rentabilităţii capitalului şi costul mediu ponderat a diminuat valoarea economică
adăugată.
Creşterea costului mediu ponderat al capitalului, care a diminuat valoarea economică
adăugată, a fost consecinţa remunerării în creştere a capitalului propriu (rata rentabilităţii
financiare) şi a accentuării ponderii acestuia, în condiţiile creşterii remunerării datoriilor (prin
rata dobânzii) şi reducerii ponderii acestora în capitalul investit.
Ritmul de creştere a ratei rentabilităţii capitalului investit (11% – 6,11% = 4,89%)
inferior celui de creştere a costului mediu ponderat al capitalului (11,55% – 6,42% = 5,13%)
a avut ca efect reducerea valorii economice adăugate, care s-a menţinut negativă, asta şi
datorită faptului că în calcul s-au utilizat valorile contabile ale rezultatului din exploatare şi
ale capitalului investit.
3. Concluzii
Presiunea pieţelor financiare au condus la situaţia în care acţionarii reprezintă o
constrângere economică pentru întreprindere, obligând-o să remunereze capitalurile proprii.
În acest sens în evaluarea performanţei întreprinderii au apărut noi criterii care permit în cele
din urmă maximizarea valorii acţiunilor.
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Pentru a exprima în unităţi monetare valoarea creată printr-un proiect de investiţii se
înmulţeşte diferenţa dintre randamentul şi costul capitalului cu capitalul investit rezultând
astfel valoarea economică adăugată. Analiza previzională a acestui indicator pe termen lung
este indispensabilă pentru definirea politicilor de investiţii şi finanţare creatoare de valoare.
Cu toate acestea, o valoare economică adăugată semnificativă, într-un exerciţiu financiar, nu
reprezintă expresia sigură a unei politici creatoare de valoare durabile.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL ŞI INDICATORII
PERFORMANŢEI ECONOMICO-FINANCIARE
Florea RADU
Marian ŢAICU
Universitatea din Piteşti
Rezumat. În prezent există o serie de controverse între specialişti atât în privinţa
definirii performanţei întreprinderii, cât şi în privinţa măsurării acesteia. Fiecare categorie
de utilizatori ai informaţiilor financiare apreciază performanţa în funcţie de obiectivele sale.
Analiza economico-financiară utilizează un sistem complex de indicatori prin intermediul
cărora măsoară performanţa, având în vedere toate laturile activităţii întreprinderii. În
condiţiile economiei actuale, obiectivul principal al întreprinderii îl constituie creşterea
valorii sale de piaţă, obţinerea de profit fiind principalul mijloc de realizare a acestui
obiectiv.
Articolul îşi propune prezentarea unor opinii cu privire la semnificaţia conceptului de
performanţă, sistemul de indicatori folosiţi pentru aprecierea performanţei şi modul în care
analiza economico-financiară poate oferi celor interesaţi informaţiile pe care aceştia le
solicită pentru fundamentarea deciziilor.
Cuvinte-cheie:
economico-financiari.

performanţă;

eficienţă;

economicitate;

eficacitate;

indicatori

Clasificare JEL: L21, L25, M40, P17.
Clasificare REL: 11F, 14I.
1. Introducere
Termenul „performanţă” este utilizat în domenii diverse; se vorbeşte despre
performanţe economice, tehnice, sportive, sociale. Etimologic, cuvântul performanţă provine
din latinescul „performare” care semnifică a finaliza o anumită activitate propusă. Sensul
cuvântului vine însă din englezescul „to perform” care înseamnă a realiza ceva care
presupune o anumită abilitate sau aptitudine. Termenul „performanţă” este utilizat adesea
pentru a aprecia activitatea desfăşurată de o întreprindere şi pentru evaluarea competitivităţii
acesteia.
Performanţa întreprinderii este apreciată în mod diferit de utilizatorii informaţiilor pe
care aceasta le oferă, în funcţie de interesele lor. Performanţa poate fi studiată din perspectiva
fiecărei categorii de utilizatori ai informaţiilor contabile: acţionari, manageri, angajaţi,
creditori, stat, parteneri comerciali.
O perioadă îndelungată de timp performanţele firmei au fost evaluate numai având în
vedere profitul, acesta fiind obiectivul de bază al oricărei firme. În prezent pe primul plan se
află interesele acţionarilor, iar obiectivul privind maximizarea profitului a fost înlocuit cu
obiectivul privind maximizarea valorii de piaţă a firmei.
Termenul „performanţă” cunoaşte în prezent un grad ridicat de complexitate, iar
pentru precizarea conţinutului său trebuie să se aibă în vedere mai multe laturi ale activităţii
firmei.
2. Delimitări conceptuale privind performanţa întreprinderii
Pentru definirea conceptului de performanţă este necesară clarificarea conţinutului
altor două concepte: eficienţă şi eficacitate. Termenii de eficienţă şi eficacitate au fost folosiţi
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încă din antichitate. Etimologic ambele cuvinte provin din limba latină: eficienţă derivă din
efficere (a efectua), iar eficacitate din efficas-efficacis (care are efecte dorite).
Într-o accepţiune generală, eficienţa este definită ca raportul direct (E) sau indirect
(E`) dintre efectele sau rezultatele utile obţinute (R) şi efortul depus exprimat prin mijloacele
(M) sau resursele consumate:
Eficienţa =

R
M
sau
M
R

(1)

unde:
R – rezultate obţinute (efecte);
M – resurse sau mijloace consumate (efort).

În cazul eficienţei directe eficienţa creşte atunci când raportul este supraunitar şi
creşte în dinamică (E>1). În cazul eficienţei indirecte eficienţa creşte atunci când raportul este
subunitar şi se reduce în dinamică (E`<1).
Unii cercetători au asociat şi un caracter temporal acestui raport definind eficienţa ca
efectul maxim obţinut la un anumit nivel al cheltuielilor şi în timpul cel mai scurt.
Din punct de vedere managerial, prin eficienţă se are în vedere măsura în care au fost
realizate obiectivele sau scopurile propuse. În această situaţie, performanţa managerială apare
în punctul de intersecţie dintre calitatea rezultatelor deciziilor şi acţiunilor manageriale şi
calitatea scopurilor sistemului managerial.
În mod tradiţional, eficienţa a fost evaluată pe baza unor indicatori financiari, însă în
ultima vreme analiza eficienţei s-a extins la aspectele calitative ale activităţii unei firme,
sporind astfel importanţa indicatorilor non-financiari: gradul de satisfacţie a clienţilor,
calitatea produselor, gradul de pregătire şi specializare a personalului, imaginea de piaţă a
firmei şi a produselor sale ş.a..
Eficienţa se exprimă sub diverse forme, în funcţie de domeniul sau activitatea care se
urmăreşte şi de natura efectelor care se obţin, delimitându-se următoarele forme principale:
 productivitatea pentru a exprima eficienţa folosirii resurselor umane;
 randamentul pentru aprecierea eficienţei utilizării mijloacelor fixe;
 rentabilitatea pentru a aprecia capacitatea firmei de a obţine profit;
 economicitatea pentru a aprecia economiile obţinute în folosirea resurselor.
Eficacitatea poate fi definită ca nivelul de satisfacere a exigenţelor externe, respectiv
ale clienţilor, furnizorilor, salariaţilor, acţionarilor, statului. Se consideră că o întreprindere
este eficace atunci când reuşeşte să identifice şi să controleze interactivitatea dintre sursele
interne şi externe de dezvoltare, răspunzând cât mai bine aşteptărilor partenerilor externi.
Eficacitatea se măsoară prin raportul dintre rezultatele efective obţinute şi rezultatele
programate sau prevăzute. Situaţia este apreciată ca fiind favorabilă atunci când raportul este
mai mare sau egal cu 1.
Eficacitatea =

Re
Rp

(2)

unde:
Re – rezultate efective obţinute;
Rp – rezultate programate (prevăzute).
Performanţa este o funcţie de două variabile, eficienţa şi eficacitatea, combinaţia
dintre ele reflectând nivelul de performanţă al unei firme. În timp ce eficienţa este măsurată
prin gradul de îndeplinire a aşteptărilor mediului intern al întreprinderii, eficacitatea reflectă
gradul de îndeplinire a aşteptărilor externe.
În literatura de specialitate performanţa este definită ca „o stare de competitivitate a
întreprinderii, atinsă printr-un nivel de eficacitate şi productivitate care-i asigură o prezenţă
durabilă pe piaţă” (Niculescu şi Lavalette, 1999, p. 256).
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În literatura de specialitate occidentală analiza performanţelor unei întreprinderi mai
este cunoscută şi sub denumirea de auditul performanţelor sau auditul managementului
performant bazat pe economicitate, eficacitate şi eficienţă. Economicitatea reflectă reducerea
resurselor consumate pentru a realiza o anumită activitate, cu respectarea condiţiilor de
calitate programate.
Aşa cum am opinat anterior, economicitatea şi productivitatea sunt forme ale
eficienţei. Putem considera că o întreprindere este performantă atunci când este în acelaşi
timp eficientă şi eficace. Astfel, putem reprezenta grafic performanţa în funcţie de două
variabile: eficienţă şi eficacitate.
Competitivitate

Eficacitate

c
C
a

y
b
A
B
x

Eficienţă

Figura 1. Reprezentarea grafică a conceptului de performanţă

Varianta „a” este cea optimă, întrucât elasticitatea eficacităţii faţă de eficienţă este
unitară, obţinându-se un echilibru între cele două variabile.
În varianta „b”, denumită „downsizing”, eficienţa este mai elastică în raport cu
eficacitatea, iar ritmul de obţinere a producţiei este mai ridicat decât ritmul de obţinere a
rezultatelor. Întreprinderea înregistrează o bună utilizare a forţei de muncă şi a mijloacelor
fixe, dar are dificultăţi în desfacerea producţiei pe piaţă. Rentabilitatea vânzărilor are o
valoare redusă ca urmare a unei concurenţe ridicate (cererea este mai mică decât oferta), care
nu permite practicarea de preţuri de vânzare prea mari, sau datorită creşterii stocurilor de
produse finite. În acest caz se impune acordarea unei atenţii sporite activităţii de marketing,
care să impulsioneze vânzările firmei. Această cale este preferată atunci când firma se
confruntă cu o situaţie economică dificilă, încercând să obţină un nou echilibru prin mărirea
eficienţei în detrimentul eficacităţii, ceea ce duce la diminuarea rezultatelor într-un ritm mai
scăzut decât cel al mijloacelor implicate în obţinerea lor. Cel mai adesea acest lucru este
obţinut prin reducerea personalului, măsură cu efecte favorabile asupra gestiunii pe termen
scurt. Pe termen mediu şi lung această măsură va reduce, însă, potenţialul intern de
dezvoltare al firmei.
Varianta „c” este denumită „upsizing” şi semnifică un coeficient de elasticitate mai
ridicat al eficacităţii în raport cu eficienţa. Indicele rezultatelor are o dinamică mai accentuată
decât indicele de efort (indicele mijloacelor utilizate). În această variantă întreprinderea
înregistrează o eficienţă scăzută în utilizarea factorilor de producţie, ca urmare a unor
deficienţe apărute în asigurarea cu mijloace fixe adecvate, în întreţinerea şi utilizarea acestora, în asigurarea cu personal corespunzător sub aspectul necesarului, calificării, stabilităţii
sau productivităţii muncii. Întreprinderea are un volum ridicat al desfacerilor, o rentabilitate a
vânzărilor satisfăcătoare, dar întâmpină dificultăţi în realizarea producţiei în parametrii
proiectaţi.
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Obiectivul pe care şi-l propune fiecare întreprindere este reprezentat de varianta „a”.
Cele mai multe întreprinderi se situează fie pe curba „b” fie pe curba „c” din figură.
Indiferent dacă accentul este pus pe creşterea eficienţei sau pe cea a eficacităţii,
întreprinderea trebuie să aibă ca obiectiv secundar şi creşterea celeilalte variabile, în caz
contrar riscând să se confrunte cu degradarea poziţiei în mediul în care evoluează.
O întreprindere poate fi eficientă dar fără a fi eficace în sensul economic al
termenului. Nivelul de eficacitate reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele
aşteptate de parteneri şi investitori. Evaluarea acestuia are loc după ce au fost identificate
aşteptările clienţilor, acţionarilor, creditorilor, statului etc.
În aceste condiţii putem afirma că eficacitatea determină eficienţa şi nu invers. O
întreprindere trebuie să aibă în vedere, în primul rând, aşteptările şi cerinţele pieţei, în funcţie
de care îşi dimensionează potenţialul uman şi material. Obţinerea celor mai bune rate de
eficienţă poate însemna sacrificarea eficacităţii, acest fapt având consecinţe economice şi
sociale negative.
Întreprinderile tind să devină preocupate exclusiv de activitatea de producţie, fără a
acorda atenţia cuvenită cerinţelor consumatorilor, activităţii de cercetare-dezvoltare, în scopul
reînnoirii gamei de produse cu altele mai competitive. Un astfel de comportament are ca
rezultat produse de calitate slabă, care nu răspund exigenţelor consumatorilor şi producerea
pe stoc, cu imobilizarea de fonduri băneşti.
Creşterea eficienţei nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci trebuie creat mai întâi
un flux de intrare în sistemul întreprinderii. Acest flux constă în resurse materiale, umane,
financiare şi informaţii. Existenţa acestui flux trebuie să fie condiţionată de obţinerea în
prealabil de comenzi, adică întreprinderea trebuie să fie mai întâi eficace, răspunzând cât mai
bine aşteptărilor socio-economice ale mediului.
Pentru realizarea unei activităţi performante este necesar ca eficacitatea să primeze
asupra eficienţei, aceasta fiind condiţia pentru implementarea progresului tehnic şi
supravieţuirea întreprinderii pe piaţă.
O întreprindere este global performantă dacă reuşeşte să satisfacă interesele tuturor
partenerilor săi: acţionari, angajaţi, furnizori, clienţi, creditori. În prezent dintre aceşti parteneri
cei mai privilegiaţi sunt acţionarii. Ei sunt cei care investesc şi îşi asumă cele mai mari riscuri şi
drept consecinţă întreprinderea trebuie să satisfacă în primul rând aşteptările lor.
Pentru fiecare categorie de parteneri ai întreprinderii ar trebui să existe indicatori
specifici de măsurare a performanţei întreprinderii, indicatori care să evidenţieze în ce măsură
rezultatele întreprinderii răspund aşteptărilor partenerului respectiv.
3. Indicatorii performanţei economico-financiare
Evaluarea performanţelor economico-financiare ale întreprinderii implică luarea în
considerare a mai multor indicatori cantitativi şi calitativi, care au în vedere toate laturile
activităţii desfăşurate de aceasta. Sistemul de indicatori ai performanţelor economicofinanciare oferă managerilor şi terţilor informaţiile de care aceştia sunt interesaţi, în funcţie
de obiectivele urmărite. Acest sistem de indicatori permite descoperirea punctelor tari şi slabe
ale activităţii firmei, a măsurilor ce se impun a fi luate pentru îmbunătăţirea performanţelor în
viitor şi constituie suportul elaborării previziunilor referitoare la evoluţia rezultatelor.
Indicatorii prin care se apreciază performanţele economico-financiare ale unei întreprinderi deţin un rol important în procesul de analiză şi diagnostic a activităţii desfăşurate,
deoarece cuantifică în formă financiară sau non financiară finalitatea activităţii desfăşurate.
Măsurarea performanţei economico-financiare este necesară pentru:
 cunoaşterea rezultatelor obţinute;
 compararea rezultatelor cu obiectivele propuse;
 justificarea angajării de resurse suplimentare;
 analiza contribuţiei fiecărui salariat sau compartiment la rezultatul întreprinderii;
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 comparaţii între rezultatele obţinute de întreprindere în perioade diferite, între
rezultatele diferitelor subunităţi, între rezultatele întreprinderii analizate şi cele obţinute de
alte întreprinderi;
 elaborarea diagnosticului întreprinderii şi stabilirea direcţiilor viitoare de acţiune.
Pentru aprecierea performanţei economico-financiare a firmei, analiza economicofinanciară utilizează un sistem de indicatori ce cuprinde următoarele categorii:
 indicatorii de apreciere a rezultatelor activităţii de producţie şi comercializare
 (producţia exerciţiului, cifra de afaceri, valoarea adăugată);
 indicatorii eficienţei utilizării resurselor umane (productivitatea anuală, zilnică şi
orară a muncii);
 indicatorii eficienţei utilizării mijloacelor fixe (randamentul mediu pe un utilaj,
randamentul mediu orar, producţia la 1000 unităţi monetare active fixe);
 indicatorii eficienţei utilizării resurselor materiale (consumurile specifice pe
 categorii de materii prime şi materiale, randamentul mediu al folosirii materiilor
prime şi materialelor);
 ratele de eficienţă sau nivelul cheltuielilor totale şi pe categorii de cheltuieli ce
 revin la 1000 lei venituri sau cifră de afaceri;
 marjele de profitabilitate şi ratele de rentabilitate;
 ratele de eficienţă a folosirii patrimoniului, numite şi rate de gestiune sau de
 rotaţie a activelor şi capitalurilor firmei.
Între aceşti indicatori se pot stabili mai multe corelaţii de eficienţă şi de echilibru, prin
care se poate aprecia în mod complex situaţia economico-financiară a unei firme, scoţându-se
în evidenţă punctele tari sau slabe ale activităţii, precum şi măsurile ce se pot lua pentru
reglarea şi îmbunătăţirea performanţelor în viitor.
4. Analiza performanţelor pe baza soldurilor intermediare de gestiune
Pentru analiza performanţei întreprinderii un rol important revine indicatorilor
cuprinşi în tabloul soldurilor intermediare de gestiune care se prezintă astfel:

Tabelul 1
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
Venituri
1
Vânzări de mărfuri
Producţia vândută +
Producţia stocată +
Producţia de imobilizări
Qe + Marja comercială
Va + Subvenţii de exploatare
EBE + Venituri din provizioane de
exploatare + Alte venituri de exploatare
RE + Venituri financiare
Venituri extraordinare
Rezultatul total (Rt) = Rc + Rex

Cheltuieli
2
Costul mărfurilor vândute

Sold intermediar de gestiune
3=1-2
Marja comercială
Producţia exerciţiului (Qe)

Consumuri de la terţi
Alte impozite şi taxe (fără impozit pe
profit şi TVA)
Cheltuieli cu personalul
Amortizări şi provizioane de exploatare
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Impozitul pe profit

Valoarea adăugată (Va)
Excedentul brut de exploatare
(EBE)
Rezultatul exploatării
(RE)
Rezultatul curent (Rc)
Rezultatul extraordinar (Rex)
Rezultatul net al exerciţiului după
impozitare (profit sau pierderi nete)

Marja comercială este o măsură a performanţelor întreprinderilor comerciale sau
performanţele activităţilor comerciale ale întreprinderilor necomerciale. Acest indicator
măsoară surplusul de valoare obţinut peste costul mărfurilor vândute.
Producţia exerciţiului reflectă sub formă valorică rezultatul total al activităţii
productive a unei întreprinderi pe o anumită perioadă de timp şi cuprinde:
 valoarea producţiei vândute în cursul exerciţiului, exprimată în preţuri de
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 vânzare fără TVA;
 valoarea producţiei stocate, care cuprinde stocurile de produse finite,
 semifabricate şi producţie neterminată, evaluate la costuri de producţie şi
determinate ca diferenţă între mărimea acestor stocuri la sfârşitul anului şi mărimea lor la
începutul anului;
 valoarea producţiei imobilizate care reprezintă imobilizările corporale şi
 necorporale realizate în regie proprie, precum şi consumul intern de semifabricate
şi produse finite din producţie proprie, evaluate în costuri de producţie.
Producţia exerciţiului prezintă anumite dezavantaje deoarece cuprinde elemente cu un
conţinut eterogen, care sunt evaluate atât în preţuri de vânzare cât şi în costuri de producţie.
Din această cauză nu putem realiza delimitarea corectă a raportului dintre munca vie şi
materializată şi nici stabilirea cu exactitate a efortului propriu la realizarea programului de
producţie şi în majorarea performanţelor economico-financiare ale întreprinderii.
Valoarea adăugată permite aprecierea mai corectă a bogăţiei create prin valorificarea
resurselor materiale, umane şi financiare ale întreprinderii. Valoarea adăugată exprimă
contribuţia fiecărei întreprinderi la crearea produsului intern brut, permite aprecierea mai
corectă a eficienţei economice, stimulează reducerea cheltuielilor materiale, folosirea
eficientă a mijloacelor de producţie şi a forţei de muncă.
Valoarea adăugată remunerează:
 capitalurile tehnice, prin amortizare;
 capitalurile interne prin rezultatul net;
 capitalurile împrumutate prin cheltuielile financiare;
 salariaţii prin cheltuielile de personal;
 statul prin impozite şi taxe.
Excedentul brut de exploatare exprimă rezultatul economic brut ce se obţine din
activitatea de exploatare a întreprinderii. Este un sold intermediar de gestiune care face
legătura între indicatorii de gestiune şi indicatorii tradiţionali de rentabilitate.
Excedentul brut de exploatare nu este influenţat de politica de amortizare şi de
stabilire a provizioanelor, de politica financiară şi politica fiscală, fiind astfel scutit de
distorsiunile care afectează indicatorii contabili tradiţionali, deşi nu poate elimina distorsiunile provenite din modul de evaluare a stocurilor. Acest indicator are un conţinut mai
omogen decât indicatorii cuprinşi în tablourile de fluxuri financiare şi contribuie la crearea
unei legături între analiza rezultatelor economice şi analiza fluxurilor financiare.
Datorită omogenităţii conţinutului său, excedentul brut de exploatare este un indicator
folosit adesea pentru compararea performanţelor economico-financiare ale întreprinderilor şi
în construcţia mai multor rate ale rentabilităţii. El apare atât în situaţiile prezentate de diferite
instituţii şi firme de informaţii şi analize economice, atât în ţările care utilizează sistemul
anglo-saxon de contabilitate cât şi în ţările care utilizează sistemul francez.
Excedentul brut de exploatare reprezintă o componentă esenţială în cadrul unor
indicatori nou creaţi de exprimare a performanţelor economico-financiare ale firmelor, cum
ar fi valoarea adăugată sub formă de cash flow (Cash Value Added).
Rezultatul din exploatare reprezintă cea mai importantă componentă a rezultatului
total şi este agreat de investitori pentru a caracteriza rentabilitatea economică a activităţii
finanţate. Calcularea acestui indicator se poate face în două moduri:
a) pe baza contului de profit şi pierdere, ca diferenţă între veniturile din exploatare şi
cheltuielile din exploatare;
b) pe baza situaţiei soldurilor intermediare de gestiune.
Rezultatul din exploatare măsoară performanţa activităţii de producţie şi
comercializare a întreprinderii.
Rezultatul financiar arată contribuţia pozitivă sau negativă a operaţiunilor financiare
ale întreprinderii la rezultatul contabil.
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Rezultatul extraordinar evidenţiază contribuţia evenimentelor extraordinare la
crearea rezultatului contabil.
Rezultatul brut sau total măsoară performanţa totală a întreprinderii obţinută prin
cele trei activităţi: de exploatare, financiară şi extraordinară.
Sistemul contabil românesc nu prevede obligativitatea întocmirii situaţiei soldurilor
intermediare de gestiune. Pentru procesul de analiză această situaţie este însă deosebit de utilă
întrucât conţine principalii indicatori prin care se apreciază rezultatele activităţii de producţie
şi comercializare (marja comercială, producţia exerciţiului, valoarea adăugată), precum şi
situaţia rentabilităţii exprimată prin excedentul brut de exploatare, rezultatul exploatării,
rezultatul financiar, rezultatul curent, rezultatul extraordinar, rezultatul brut total şi rezultatul
net al exerciţiului.
5. Indicatori moderni de măsurare a performanţei
Indicatorii clasici de măsurare a performanţei prezintă dezavantajul că oferă
informaţii despre performanţa istorică obţinută de întreprindere. Aceşti indicatori nu ţin cont
de costul capitalului investit ci evidenţiază doar rezultatele folosirii sale. Ca urmare, dacă ne
limităm doar la folosirea indicatorilor clasici putem întâlni întreprinderi care obţin performanţe dar care nu creează valoare ci o consumă pe cea existentă.
Indicatorii moderni de măsurare a performanţei au în vedere conceptul de creare de
valoare. Întreprinderea creează valoare atunci când asigură remunerarea capitalului la o rată
de rentabilitate care depăşeşte costul acestuia. Cu ajutorul indicatorilor moderni de măsurare
a performanţei întreprinderii este destul de simplu de exprimat performanţa din punctul de
vedere al acţionarilor şi destul de dificil din punctul de vedere al celorlalţi parteneri ai
întreprinderii.
Cabinetul de consultanţă Stern Stewart a propus ca indicatori de măsurare a
performanţei valoarea economică adăugată (EVA) şi valoarea adăugată de piaţă (MVA).
Boston Consulting Group şi HOLT Value Associates din Chicago au promovat indicatorii
randamentul acţiunilor – TSR (eng. Total Shareholder Return) şi rata de rentabilitate a
fluxurilor de numerar – CFROI (eng. Cash Flow Return on Investment). Applied Finance
Group a promovat marja economică - EM (eng. Economic Margin).
EVA (valoarea economică adăugată) apare ca un surplus de valoare ce se degajă din
profitul aferent activităţii de exploatare rezultat după acoperirea cheltuielilor aferente
capitalurilor investite. Altfel spus, cu ajutorul acestui indicator se stabileşte dacă
întreprinderea realizează beneficii superioare costului real al capitalului utilizat.
EVA = Re n - Cci
(3)
unde:
Ren = rezultatul din exploatare net ;
Cci = costul capitalurilor investite.

Este posibil ca o întreprindere să raporteze profit prin Contul de profit şi pierdere, însă
prin calculul EVA să rezulte că nu este vorba de un profit real.
Prin calculul EVA se poate observa că întreprinderea nu a obţinut un profit real şi că
de fapt întreprinderea îşi desfăşoară activitatea pe pierdere. În acest caz nu se creează bogăţia,
aşa cum rezultă din situaţiile financiare, ci este consumată cea existentă.
Capitalul de care dispune întreprinderea trebuie remunerat, utilizarea lui nefiind
gratuită. Profitul real al întreprinderii se obţine numai după ce sunt acoperite toate costurile
utilizării capitalului propriu şi capitalului împrumutat.
EVA poate avea valori pozitive sau negative matematic. Valoarea pozitivă a acestui
indicator arată bogăţia în expresie valorică creată în perioada pentru care a fost calculat, iar
valoarea negativă arată bogăţia distrusă.
Utilizarea EVA pentru măsurarea performanţei prezintă o serie de avantaje dar şi
dezavantaje.
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Utilizarea indicatorului EVA este avantajoasă deoarece:
 reflectă profitul economic real obţinut de întreprindere şi nu cel fiscal;
 poate fi calculat atât la nivelul întregii întreprinderi cât şi la nivel de subunitate, în
funcţie de nevoile de informare existente;
 prezintă simplitate conceptuală;
 poate reprezenta un mijloc de motivare a managerilor întreprinderii. Aceştia pot
primi bonificaţii în funcţie de valoarea EVA. Cu cât valoarea EVA este mai mare, cu atât
cresc bonificaţiile primite.
Limitele utilizării EVA rezultă din următoarele aspecte:
 evaluarea performanţelor întreprinderii se face din punctul de vedere al
investitorilor. Aşa cum am arătat anterior, o întreprindere performantă este aceea care
răspunde atât aşteptărilor mediului intern cât şi extern.
 indicatorul nu poate fi utilizat pe termen scurt în cazul sectoarelor de activitate
 în care investiţiile se fac pe termen lung;
 aplicarea acestui indicator este îngreunată de numărul mare de ajustări contabile
care sunt necesare şi de lipsa unei metodologii unitare.
Menţionăm că indicatorul EVA este marcă înregistrată a cabinetului Stern Stewart.
Valoarea adăugată de piaţă (MVA) măsoară valoarea nou creată şi se determină ca
diferenţă între valoarea totală de piaţă a întreprinderii şi valoarea contabilă a capitalurilor şi
datoriilor. Valoarea totală de piaţă a întreprinderii este exprimată prin valoarea de piaţă a
capitalurilor proprii şi datoriilor.
MVA = Valoare de piaţă - Capital investit
(4)
MVA poate avea o valoare:
 pozitivă şi semnifică crearea de bogăţie pentru acţionari prin mărirea valorii
capitalurilor investite de aceştia;
 negativă şi semnifică reducerea valorii capitalizării bursiere sub valoarea
capitalurilor proprii ale întreprinderii. În acest caz nu numai că nu s-a creat bogăţie pentru
acţionari ci s-a distrus şi o parte a bogăţiei existente la data efectuării investiţiei.
 Valoarea adăugată de piaţă are o serie de dezavantaje deoarece:
 nu ia în calcul costul de oportunitate al capitalului investit şi nici sumele distribuite
acţionarilor;
 nu poate fi calculată decât la nivel de întreprindere şi nu la nivelul unei diviziuni.
6. Partenerii întreprinderii şi performanţa
Performanţa financiară este dorită de toţi participanţii la viaţa întreprinderii. Pe plan
mondial s-au făcut eforturi pentru a stabili forma unor situaţii financiare care să reflecte
performanţa întreprinderii.
Managerii sunt interesaţi de nivelul performanţei atinse de întreprindere deoarece
activitatea lor este apreciată în funcţie de aceasta. În contractul de management poate fi
prevăzut un anumit nivel pentru diverşi indicatori, în funcţie de care managerul va fi plătit. În
situaţia în care managerul este şi acţionar al întreprinderii, interesul său pentru obţinerea de
performanţă creşte.
Multă vreme performanţa a fost apreciată doar prin prisma nivelului profitului obţinut.
Pentru proprietarii întreprinderii, în condiţiile actuale obiectivul principal îl reprezintă
maximizarea averii lor prin creşterea valorii de piaţă a întreprinderii. Acest obiectiv nu
exclude obţinerea de profit ci dimpotrivă, obţinerea de profit reprezentând principalul factor
care contribuie la creşterea valorii de piaţă a întreprinderii. Proprietarii întreprinderii sunt
privilegiaţi din punct de vedere al obţinerii de informaţii cu privire la performanţa
întreprinderii şi la valoarea pe care ea o creează. Investitorii actuali, dar şi cei potenţiali
percep performanţa prin prisma rentabilităţii investiţiei lor şi a riscurilor la care se expun.
Băncile şi creditorii financiari urmăresc ca întreprinderea să ramburseze la timp
datoriile şi dobânzile aferente şi percep performanţa prin prisma solvabilităţii acesteia.
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Clienţii sunt interesaţi de stabilitatea întreprinderii şi de calitatea produselor pe care le
oferă.
Angajaţii sunt interesaţi de stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii. Adesea
angajaţii urmăresc să obţină o remunerare imediată cât mai ridicată, şi din acest punct de
vedere intră în conflict cu obiectivele de rentabilitate pe termen scurt. Ei urmăresc capacitatea
întreprinderii de a le oferi şi în viitor locuri de muncă şi oportunităţi profesionale. Numai o
rentabilitate sporită pe termen lung permite să se menţină şi să crească numărul de locuri de
muncă şi oferă perspectiva unor creşteri salariale pe viitor.
Statul şi instituţiile sale încasează sub formă de impozite şi taxe o parte din veniturile
realizate de întreprindere. O creştere a performanţelor financiare ale întreprinderii va genera o
creştere a veniturilor la bugetul de stat şi la bugetele locale. De asemenea statul este interesat
de dezvoltarea întreprinderii întrucât astfel apare posibilitatea creării de noi locuri de muncă.
O întreprindere performantă şi care realizează exporturi contribuie la echilibrarea balanţei de
plăţi externe.
Indicatorii urmăriţi de partenerii sociali ai întreprinderii pentru aprecierea
performanţei acesteia pot fi sintetizaţi prin tabelul 2.
Tabelul 2
Indicatorii urmăriţi de partenerii întreprinderii
Partenerii întreprinderii
Proprietarii
Managerii
Băncile şi creditorii financiari
Clienţii
Angajaţii
Statul

Indicatorii urmăriţi
(financiari şi non-financiari)
Profitul, randamentul acţiunilor, PER (price earning ratio), EVA, MVA, perenitatea
întreprinderii
Indicatori de eficienţă, indicatori de apreciere a rezultatelor activităţii, indicatori de
apreciere a rezultatelor, perenitatea întreprinderii
Solvabilitate, lichiditate, cash-flow, încredere
Calitatea produselor şi serviciilor, termenele de livrare, valoarea adăugată clientului
Nivelul salariilor şi beneficiilor non-băneşti, siguranţa locului de muncă, oportunităţi
profesionale, condiţii de muncă, satisfacţii morale
Lipsa debitelor restante

7. Concluzii
Performanţa este apreciată în funcţie de obiectivele propuse în prealabil. Nu putem
aprecia performanţa în lipsa unor obiective clar stabilite. Obiectivele pot fi exprimate
cantitativ sau calitativ, şi trebuie să aibă un termen de realizare. Activitatea de planificare
solicită în mod obligatoriu activitatea de măsurare, pentru a furniza informaţii
managementului în vederea adoptării deciziilor care să amelioreze performanţa. Aşadar
performanţa poate fi privită prin prisma modului de realizare sau de depăşire a obiectivelor
strategice. Performanţa întreprinderii trebuie apreciată în funcţie de nivelul acestor obiective.
Legat de acest aspect trebuie să avem însă în vedere că în cazul în care obiectivele stabilite au
fost modeste, atingerea sau chiar depăşirea acestora reprezintă o performanţă modestă.
Se consideră performantă întreprinderea care reuşeşte crearea de valoare pentru
acţionarii săi, iar acest lucru are loc atunci când rentabilitatea capitalului investit este
superioară costului surselor de finanţare folosite. Nu este suficient ca întreprinderea să aibă
profit pentru ca ea să creeze valoare.
Măsurarea performanţei este o condiţie necesară pentru dezvoltarea unei întreprinderi,
dar nu şi suficientă. Măsurarea performanţei trebuie să fie una din componentele managementului performanţei.
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DEMERS MATRICIAL DE POZIŢIONARE STRATEGICĂ A ENTITĂŢILOR
ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII
Monica PETCU
Iulia DAVID-SOBOLEVSCHI
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Diversitatea condiţiilor de mediu ce caracterizează amplasamanetele unor
structuri geografice ale întreprinderilor globale sau a celor cu repartizări teritoriale extinse
impun reiterarea analizelor strategice la nivelul fiecărei structuri componente pentru
evitarea unor politici investiţionale inadecvate şi adoptarea unor strategii specifice fiecărei
situaţii în parte. În acest context, propunem un demers matricial de poziţionare strategică a
structurilor de primire aparţinând unei societăţi de turism cu distribuţie naţională dezvoltat
pe baza unor indici compoziţi ce agregă pe două coordonate performanţele, sintetizând
capabilităţile proprii, şi atractivitatea zonei de amplasament, ca generatoare de oportunităţi
şi constrângeri, care să orienteze procesul decizional.
Cuvinte-cheie: poziţionare strategică, matrice, performanţă, atractivitate, indice
compozit
Clasificare JEL: C43, L21, L83, D21.
Introducere
Industria ospitalităţii constituie unul dintre cele mai dinamice fenomene ale societăţii
contemporane cu o vocaţie globalizantă accentuată. „Turismul constituie un factor de
echilibru individual şi social, o sursă de împlinire, care trebuie să se dezvolte în armonie cu
mediul uman, natural şi cultural şi să se înscrie într-un context de dezvoltare durabilă”[1] în
cadrul unui proces strategic adecvat.
Turismul dezvoltă condiţionalităţi specifice puternice privind calitatea mediului
natural şi a infrastructurii generale şi locale, siguranţa, stabilitatea socială, securitatea
alimentară ca şi nivelul de prosperitate al populaţiei. Considerarea turismului ca vector
esenţial în aplicarea politicilor europene de dezvoltare durabilă a zonelor şi comunităţilor
locale ca şi a fiecărei persoane în parte, de stabilizare a forţei de muncă creează oportunităţi
de amplificare a circulaţiei turistice şi de creştere a veniturilor întreprinderilor din industria
ospitalităţii pe coordonatele condiţionalităţilor enunţate.
Abordarea turismului, ca sistem în sine, şi ca o componentă a macromediului, ca
holon, permite atât evaluarea corectă a stării sale actuale cât şi a evoluţiilor viitoare pe baza
decelării tendinţelor fundamentale şi durabile ale factorilor ambientali. „Teoria generală a
sistemelor oferă o abordare conceptuală şi dialectică care afirmă prioritatea întregului asupra
părţilor sale constitutive. Aceste părţi, fiind dinamic interdependente, nu pot fi înţelese în
izolare de totul din care fac parte şi care determină însăşi natura lor”[2]. Interacţionând într-o
anumită ambianţă, obiectele, atributele şi relaţiile sistemului turism sunt combinate în
operaţii, ca răspuns la modificările metasistemului în care se încadreaza şi la ale propriilor
componente, care la rândul lor induc influenţe asupra întregului sau părţilor acestuia. „Ceea
ce este semnificativ, nu este condiţia unei componente aflate într-un echilibru relativ, ci
procesul prin care sistemul se adaptează la o schimabare intervenită în propia sa condiţie sau
în ambianţa sa, întrucât dezechilibrele creează probleme pe care conducerea trebuie să le
rezolve”[2]. Schimbările ce au loc în sistemul turismului sunt rezultante ale structurii, stării şi
modului de funcţionare a macromediului care îl include şi ale sale însăşi. Prin multiplele sale
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interdependenţe cu mediul ambiant şi prin condiţionalităţile specifice, nivelul de dezvoltare al
turismului reprezintă una din cele mai elocvente reprezentări a stării metasistemului în
intergralitatea sa. Absorbind out-put-urile diverselor componente holonice, activităţile din
industria ospitalităţii induc un efect multiplicator la nivelul economiei în ansamblul său.
Atât gradul de globalizare a sectorului câţ şi dispersia geografică a unei întreprinderi
turistice constituie repere importante de evaluare a potenţialului zonelor de amplasament, a
concurenţei şi, totodată, a factorilor cheie ai succesului.
Menţinerea şi dezvoltarea întreprinderii presupun armonizarea oportunităţilor pieţei cu
resursele şi abilităţile întreprinderii, fundamentarea strategiilor urmărind să asigure
echilibrarea capacităţilor întreprinderii cu condiţiile de mediu. Un demers, în acest context,
are la bază analiza SWOT şi circumscrie introspecţia exigentă şi minuţioasă a factorilor
exogeni şi endogeni, respectiv atât a punctelor forte (capabilităţile interne ale întreprinderii)
şi a punctelor slabe, cât si a circumstanţelor externe care pot influenţa favorabil (oportunităţi)
şi nefavorabil (constrângeri), esenţialitatea concluzivă costând în identificarea factorilor cheie
ai succesului pentru atingerea obiectivelor sale[3].
Asigurarea succesului impune operatorului turistic identificarea elementelor de
diferenţiere, care susţin avantajul în competiţia pe piaţă, delimitând entităţile în perdanţi şi
câştigători. Fiecare piaţă sau industrie are proprii factori cheie ai succesului. Identificarea
corectă a acestora joacă un rol deosebit de important, permiţând firmelor să-şi definească
strategia pe piaţă în funcţie de reperele relevante ale sectorului în care operează.
La nivelul sectorului turistic, indiferent de componenta pieţei turistice vizată de o
societate (turism de recreare şi odihnă, turism balnear, turism de circumstanţă), factorii cheie
ai succesului constau în:
− diferenţierea produselor turistice faţă de cele ale concurenţei printr-un plus de
atractivitate conferită atât de mediul ambiant, cât si de propria ofertă;
− competitivitatea pachetelor turistice oferite, determinată de raportul calitate-preţ; pe
piaţa turistică românească, marcată de o puternică sezonalitate, vârful de sezon a permis
abateri mari pe termen scurt, repercusiunile acestei politici însă manifestându-se, în prezent,
prin orientarea masivă a clientelei spre pieţe turistice externe;
− diversificarea serviciilor turistice şi complementare, precum şi prezentarea unor
produse integrate care să asigure în acelaşi pachet toate facilităţile pe durata sejurului, de la
plecarea spre locul de destinaţie, până la revenirea la domiciliu;
− flexibilitatea şi adaptabilitatea la tendinţele cererii;
− promovarea constantă şi susţinută a produselor pe piaţă, cu relevarea
caracteristicilor definitorii care le diferenţiază de cele ale concurenţei;
− ameliorarea imaginii prin introducerea sistemelor de management ale calităţii care
să permită un control sistematic şi riguros al prestaţiilor bazat pe o permanentă introspecţie a
gradului de satisfacere a aşteptărilor clienţilor.
Diversitatea condiţiilor de mediu ce caracterizează amplasamentele unor structuri
geografice ale unor întreprinderi cu portofolii extinse de activităţi impun reiterarea analizelor
strategice la nivelul fiecărei componente pentru evitarea unor generalizări inadecvate şi
adoptarea unor strategii specifice fiecărei situaţii în parte.
Prezentul demers propune elaborarea unui model matricial de analiză a poziţionării
strategice a structurilor de primire turistică din componenţa unei întreprinderi cu amplă
distribuţie naţională în scopul adoptării unor decizii adecvate şi stabilirii priorităţilor în
direcţionarea efortului său investiţional.
Coordonatele considerate relevante în analiză sunt:
− performanţa realizată de fiecare structură în parte, reprezentând o consecinţă a
capabilităţilor proprii în interacţiune cu factorii exogeni;
− atractivitatea staţiunii în care sunt amplasate, exprimată prin factori cheie esenţiali pentru turism, care permit evaluarea oportunităţilor şi constrângerilor generate de mediul proxim.
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1. Evaluarea performanţei structurilor de primire
Evaluarea performanţei structurilor de primire turistică se realizează pe baza unui
indice compozit, determinat prin agregarea unor indicatori consideraţi relevanţi pentru
sectorul de activitate: randament în exploatare, rentabilitate, lichiditate, factori calitativi ai
activităţii.
Tabelul 1
Indicator
indice de utilizare a
capacităţilor de cazare
(IUCC)

Formulă de calcul

IUCC =
unde:

rata rentabilităţii
comerciale (RC)

NIR= număr înnoptări realizat;
CCTF=capacitate turistică în funcţiune.
CCTF = nr.locuri cazare x nr.zile de
funcţionare

RC =

Profit brut
Cifra de afaceri

profit/loc-zi cazare
(PLC)

PLC =

productivitatea muncii
(PM)

PM =

rata lichidităţii curente
(RLC)

RLC =

oferta de servicii (OS)

NIR
× 100
CCTF

× 100

Profit brut
CCTF

Cifra de afaceri
Nr. mediu de salariaţi
Active curente
Datorii curente

Se evaluează pe baza a cinci criterii de calitate
considerate relevante:
− clasificarea structurilor de primire;
− starea dotărilor şi diversitatea serviciilor de
alimentaţie publică;
− starea dotărilor şi diversitatea serviciilor de
tratament;
− alte dotări existente (săli de conferinţe, baze
sportive, elemente de animaţie şi
divertisment);
− gradul de valorificare a potenţialului turistic
zonal prin programe.
Evaluarea ofertei de servicii se realizează pe
baza unei note medii, determinată prin atribuirea
unei note cuprinse între 1 şi 5 fiecărui criteriu,
considerându-le de semnificaţie egală.

Semnificaţie
indicator relevant pentru evaluarea atât a
atractivităţii produselor oferite, cât şi a
randamentului în exploatare a
capacităţilor instalate. O valoare ridicată
a acestui indicator evidenţiază
eficientizarea cheltuielilor, în condiţiile în
care turismul implică o pondere ridicată a
cheltuielilor fixe
indicator semnificativ în evaluarea
performanţei întreprinderii, calitatea
gestiunii fiind validată prin recunoaşterea
de către piaţă a produselor sale
indicator de caracterizare a eficienţei
utilizării capacităţii în funcţiune. Acest
indicator este complementar ratei de
rentabilitate, evidenţiind corelaţia efectefort investiţional
categorie economică complexă şi
dinamică care exprimă capacitatea
resursei umane de a crea o anumită
valoare într-o unitate de timp
exprimă gradul de solvabilitate pe
termen scurt, respectiv proporţia în care
obligaţiile curente sunt acoperite prin
conversia activelor curente în lichidităţi,
corespunzător termenelor de exigibilitate
factor calitativ al activităţii, relevă modul
în care managerii exploatează
oportunităţile proprii, ale staţiunilor şi
împrejurimilor, şi construiesc produsele
turistice adecvate segmentelor de
clientelă cărora li se adresează

Selecţia acestor indicatori are la bază următoarele considerente:
− s-au ales rate de rentabilitate, de gestiune şi de echilibru pentru a evidenţia eficienţa
managerială, într-un sistem referenţial adecvat, eliminând astfel problematica comparabilităţii
indicatorilor în mărimi absolute;
− asigurarea unui grad ridicat de utilizare a capacităţii constituie principala pârghie
de creştere a eficienţei prestaţiilor turistice. Plasarea structurilor de primire în diferite regiuni,
implică efecte diverse ale sezonalităţii. Luarea în considerare a capacităţii în funcţiune, prin
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ajustarea capacităţii instalate cu durata de funcţionare, asigură eliminarea incidenţei
sezonalităţii, permiţând comparaţia;
− situaţia financiară a întreprinderilor ce activează în sectorul turism este dependentă,
cu precădere, de nivelul rentabilităţii generate. Aceasta este asigurată de dotarea existentă, de
gradul şi de eficienţa utilizării acesteia;
− decalajul favorabil dintre durata de încasare a creanţelor şi durata de achitare a
obligaţiilor asigură o lichiditate confortabilă, societăţile din turism înregistrând valori
negative ale necesarului de fond de rulment;
− un indicator relevant în aprecierea performanţei întreprinderii în general îl
constituie gradul de îndatorare. Orientarea demersului realizat pe specificul societăţii
analizate, în vederea fundamentării strategiei de alocare a surselor între propriile structuri de
primire, a impus considerare unor anumiţi indicatori relevanţi situaţiei de fapt, în cazul de
faţă societatea prezentând un grad de îndatorare insignifiant, de 0,5%;
− profitul pe loc-zi creează o bază de comparaţie corectă între structuri cu diverse
mărimi ale capacităţii instalate şi cu diferite durate de funcţionare;
− prestarea de servicii turistice implică forţă de muncă numeroasă, în parte calificată,
productivitatea muncii fiind relevantă. Productivitatea muncii în turism este puternic afectată
de factori exogeni ca: atracţia turistică a zonei, intensitatea şi structura circulaţiei turistice,
condiţii climaterice, factori conjuncturali.[4] Complementar, menţionăm dependenţa
eficienţei muncii de tarifele practicate, diferenţiate în funcţie de categoria de încadrare a
structurilor de primire, de forma de turism practicată, de sezonalitate, precum şi de nivelul
tehnico-organizatoric;
− oferta de servicii, prin calitatea şi diversitatea sa, exprimă potenţialitatea
adresabilităţii către diverse segmente de clientelă şi determină mărimea şi intensitatea
fluxului turistic, utilizarea mai uniformă a capacităţilor, aplatizând sezonalitatea.
La nivelul întreprinderii analizate, indicatorii realizaţi în cursul unui exerciţiu
financiar pe fiecare structură de primire sunt prezentaţi în tabelul următor:
Tabelul 2
Structurile
de primire
turistică
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
Total

Indice de utilizare
a capacităţilor
de cazare
%
55,08
64,87
67,93
59,10
50,43
66,12
69,73
17,90
80,45
38,20
65,18
55,55
74,41
17,81
34,10
52,91

Rata rentabilităţii
comerciale*
%

Profit/loc-zi
cazare
lei/loc

Productivitatea
muncii
lei/salariat

Rata
lichidităţii
curente

Oferta
de
servicii

24,59
35,42
32,24
11,12
22,46
30,32
31,38

3,22
12,76
12,66
2,18
5,45
12,14
11,19

17,30
13,34
11,58
28,83
11,49

8,17
3,08
4,98
9,93
4,36

0,16
21,83

0,01
4,90

70.403,58
75.932,03
69.213,48
57.043,40
65.974,10
71.765,97
68.699,96
31.740,42
54.250,35
55.892,98
54.265,43
62.197,90
46.420,11
55.650,60
41.060,59
61.590,71

3,80
4,10
3,63
3,00
3,11
3,96
3,70
3,73
4,00
4,05
4,00
3,95
3,60
2,90
3,85
3,90

3,50
4,00
4,00
3,00
4,00
3,50
3,00
4,00
3,00
3,00
2,50
3,00
3,50
1,00
3,00
48,00

* structurile: S8 şi S14 înregistrează pierderi
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Pentru calcularea indicelui compozit de evaluare a performanţei:
a) s-a utilizat un sistem de conversie în indici de poziţionare al valorilor individuale
ale indicatorilor în funcţie de media categorială la nivelul societăţii, eliminându-se incidenţa
exprimării lor în diferite unităţi de măsură;
b) s-au stabilit coeficienţi de semnificaţie adecvaţi:
Tabelul 3
Indicator
Coeficient de
semnificaţie

Indice de
utilizare
a capacităţilor
de cazare

Rata
rentabilităţii
comerciale

Profit/loc-zi
cazare

Productivitatea
muncii

Rata
lichidităţii
curente

Oferta de
servicii

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,2

În aceste condiţii, indicele de evaluare a performanţei (IEV) se determină pe baza
formulei:
IEV = 0,2 × IPIUCC + 0,2 × IPRC + 0,15 × IPPLC + 0,15 × IPPM + 0,1 × IPRLC + 0,2 × IPOS
unde:
IPIUCC – indicele de poziţionare al gradului de utilizare a capacitătilor de cazare;
IPRC – indicele de poziţionare al ratei rentabilităţii comerciale;
IPPLC – indicele de poziţionare al profitului pe loc de cazare;
IPPM – indicele de poziţionare al productivităţii medii a muncii;
IPRLC – indicele de poziţionare al ratei lichidităţii curente;
IPOS – indicele de poziţionare al ofertei de servicii.
Tabelul 4
Indici de poziţionare
Structurile
de primire
turistică
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Indice de
utilizare a
capacităţilor
de cazare
%
1,04
1,23
1,28
1,12
0,95
1,25
1,32
0,34
1,52
0,72
1,23
1,05
1,41
0,34
0,64

Rata
rentabilităţii
comerciale
%

Profit/loczi cazare
lei/loc

Productivitatea
muncii
lei/salariat

1,13
1,62
1,48
0,51
1,03
1,39
1,44

0,66
2,60
2,58
0,44
1,11
2,48
2,28

0,79
0,61
0,53
1,32
0,53

1,67
0,63
1,02
2,03
0,89

0,01

0,00

1,14
1,23
1,12
0,93
1,07
1,17
1,12
0,90
0,88
0,91
0,88
1,01
0,75
0,52
0,67

Rata
lichidităţii
curente
0,97
1,05
0,93
0,77
0,80
1,02
0,95
0,74
1,03
1,04
1,03
1,01
0,92
0,96
0,99

Oferta
de
servicii
1,09
1,25
1,25
0,94
1,25
1,09
0,94
0,31
0,94
0,94
0,78
0,94
1,09
1,25
0,94

Indicele de
evaluare a
performanţei
1,02
1,50
1,45
0,80
1,05
1,39
1,34
0,34
1,13
0,79
0,90
1,22
0,94
0,49
0,52

Din analiza datelor se constată că două structuri de primire turistică prezintă
performanţă la nivelul mediei (S1 şi S5), şapte structuri înregistrează performanţe sub media
la nivelul întreprinderii, iar şase structuri peste această medie.
Cea mai bună performanţă este înregistrată de S2, care prezintă valori supraunitare ale
indicilor de poziţionare ai tuturor indicatorilor consideraţi, generând cea mai mare rată de
rentabilitate comercială, rată a lichidităţii curente, profit pe loc, precum şi cea mai ridicată
productivitate a muncii. Gradul de ocupare este cu 11,96 puncte procentuale mai mare decât
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media pe întreprindere, în condiţiile în care amplitudinea variaţiei este de 62,64 puncte
procentuale.
Deşi am fi tentaţi să considerăm informaţia furnizată de profitul pe loc-zi cazare ca fiind
redundată, accentuând astfel importanţa profitului în evaluarea performanţei, şi conştientizând
relaţia directă cifră de afaceri – număr locuri de cazare, considerăm relevantă includerea acestui
indicator în sistem pentru explicarea unor situaţii atipice. În acest sens menţionăm că deşi de
regulă structurile care prezintă indici de poziţionare ai ratei de rentabilitate comercială
supraunitari înregistrează poziţionări similare pentru profitul pe loc de cazare, există şi excepţii,
ca în cazul structurilor S1, S9 şi S11. Această situaţie se explică în mod diferit; astfel, la S9 şi
S11 mărimea supraunitară a indicelui de poziţie al profitul pe loc de cazare faţă de cea
subunitară în cazul rentabilităţii este determinată de valorile cu mult peste medie ale indicilor
de utilizare a capacităţilor de cazare, în timp ce în cazul S1 menţionăm practicarea unor tarife
cu mult inferioare mediei pe întreprindere, urmare a politicii comerciale promovate (poziţia
concurenţială fiind obţinută pe baza costurilor reduse).
2. Evaluarea atractivităţii staţiunii în care sunt amplasate structurile de primire
În vederea evaluării atractivităţii staţiunii în care sunt amplasate structurile de primire
am considerat relevante următoarele criterii, cu incidenţă semnificativă a volumului şi
intensităţii fluxului turistic:
− imaginea şi renumele staţiunii;
− gradul de confort al staţiunii (standardul de calitate al structurilor de primire,
facilităţile existente: spaţii comerciale, poştă etc.);
− posibilităţile de agrement;
− accesul la staţiune;
− atracţiile turistice (patrimoniu natural şi antropic).
Pentru evaluarea atractivităţii staţiunii în care sunt plasate structurile de primire,
fiecărui criteriu i se acordă o notă de la 1 la 5. Astfel, nota finală, determinată ca medie
aritmetică simplă (se consideră că aceste criterii prezintă acelaşi grad de semnificaţie), se
plasează în intervalul 5-25, mediana valorilor atractivităţii staţiunilor fiind 15.
Tabelul 5
Structurile de
primire turistică
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Imagine
staţiune
1
3
4
3
4
3
5
2
1
4
5
4
3
2
3

Confort
staţiune
2
3
3
3
3
3
4
1
1
3
4
3
2
3
3

Agrement

Acces

2
3
3
5
4
3
4
1
3
2
5
3
3
5
2

2
4
4
5
4
4
5
1
1
4
5
3
3
2
2

Atracţii
turistice
1
3
3
4
3
3
4
2
3
3
5
3
5
2
3

Notă
8
16
17
20
18
16
22
7
9
16
24
16
16
14
13

Majoritatea structurilor se plasează peste media 15 a intervalului, cinci situându-se sub
aceasta medie. În aceste cinci cazuri, strategiile de dezvoltare ale întreprinderii sunt
dependente şi de politicile investiţionale ale autorităţilor locale, indiferent de eforturile pe
care le va face, în absenţa unor măsuri de ambientare corespunzătoare, nu se vor putea obţine
rezultate semnificativ mai bune.
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Suplimentar, trebuie precizate anumite aspecte:
− toate structurile sunt amplasate în staţiuni balneare cu tradiţie şi factori naturali de
cură a căror acţiune benefică este recunoscută;
− toate staţiunile sunt afectate într-o măsură mai mică sau mai mare de un proces
subinvestiţional cronic care a condus la deprecierea unor dotări realizate chiar iniţial cu
parcimonie;
− accesul la majoritatea staţiunilor este îngreunat de precaritatea şoselelor şi a
mijloacelor de transport în comun, unele având dificultăţi suplimentare;
− structurile amplasate în staţiuni cu atractivitate scăzută sunt condiţionate în
eforturile de a obţine performanţă mai ridicată şi de efortul investiţional în infrastructura ţării
şi a zonei respective.
În funcţie de valoarea indicelui compozit al performanţelor individuale şi de notarea
atractivităţii staţiunilor în care sunt amplasate, structurile de primire au fost poziţionate în
cele patru cadrane ale matricei. Mărimea de reprezentare a fiecărei structuri a fost atribuită în
funcţie de mărimea profitului, două structuri înregistrând pierderi (S8 şi S14).
atractivitate

I

II

S11
S7
S3
S2

S6

S4

S5

S10

S12

15

S13
S14

S15
S9
S1

S8

IV

III
Performanţă > 1

1

Performanţă< 1

– profit
– pierdere

Delimitările în cadrul matricei, cu aplicabilitate la nivelul societăţii analizate relevă
următoarele situaţii:
 Cadranul I
Caracteristicile generale: prezintă atractivitatea zonală cea mai mare şi performanţele
cele mai bune, evidenţiind faptul că structurile amplasate în staţiuni atractive realizează şi
cele mai bune rezultate, în condiţiile exploatării corespunzătoare a oportunităţilor mediului.
Cazul analizat: în acest cadran se poziţionează şase din cele cincisprezece structuri
analizate. Se remarcă trei dintre acestea: S2, care deşi este poziţionată într-o zonă cu
atractivitate medie (16), realizează cea mai ridicată performanţă (1,50); S7, care prezintă cea
mai mare atractivitate din cadran şi cel mai ridicat nivel al indicelui compozit al performanţei
şi S5, care deşi deţine cea mai mare capacitate instalată într-o zonă atractivă, realizează o
performanţă medie, ca urmare a unei gestiuni mai puţin eficiente.
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Strategiile ce trebuie adoptate pentru aceste structuri sunt strategii de dezvoltare,
bazate pe atragerea unor segmente noi de clientelă şi extinderea activităţii în extrasezon.
 Cadranul II
Caracteristici generale: în aceste cazuri nu sunt valorificate oportunităţile mediului,
structurile de primire prezentând performanţe sub medie; în condiţiile unei cereri limitate
există pericolul eliminării de pe piaţă de către concurenţi;
Cazul analizat: în acest cadran sunt poziţionate patru structuri care se caracterizează
prin amplasare în staţiuni cu atractivitate ridicată, ele însele obţinând, însă performanţe sub
medie. Menţionăm volumele reduse ale masei profitului în cazul S11 şi S13, datorate atât
capacităţilor restrânse instalate, cât şi politicii tarifare, indicele de utilizare a capacităţilor
fiind în ambele cazuri peste medie,
Strategiile: pentru aceste structuri definitoriu este efortul investiţional în vederea
creşterii capacităţilor, ameliorării performanţelor precum şi adoptarea unor programe de
marketing adecvate care să le propulseze în cadranul I. În mod normal, societatea ar trebui să
aloce resursele degajate de structurile de primire poziţionate în cadranul III, care prezintă
performanţă superioară, dar care sunt plasate în zone cu atractivitate redusă.
 Cadranul III
Caracteristici generale: este cel mai interesant cadran, structurile respective reuşind,
în pofida gradului scăzut de atractivitate, să obţină performanţe peste medie;
Cazul analizat: în acest cadran sunt amplasate structurile de primire S1 şi S9; sunt de
remarcat abilităţile manageriale şi un marketing adecvat; suplimentar evidenţiem că în cazul
S1 obţinerea performanţelor rezidă mai ales în monitorizarea strictă a cheltuielilor, iar în
cazul S9 în utilizarea superioară a capacităţilor;
Strategiile recomandate sunt de stabilitate şi de menţinere a clientelei prin calitatea
serviciilor, dezvoltarea fiind clar dependentă şi de factori exogeni mai dificil de angrenat;
 Cadranul IV
Caracteristici generale: se caracterizează printr-un mediu cu atractivitate scăzută, care
afectează şi performanţa societăţii;
Cazul analizat: structurile poziţionate în acest cadran înregistrează pierderi (S8, S14)
cu excepţia uneia (S15) care reuşeşte să obţină un profit minim; S8, amplasată într-o zonă cu
atractivitate foarte scăzută, are cele mai puţine şanse de performare; în schimb, S14 are reale
şanse de creştere în special exploatând posibilităţile de agrement prin orientarea către
segmentele de clientelă interesate prin oferirea unor produse turistice mai flexibile şi mai bine
adaptate; în condiţiile în care nu vor putea fi antrenate mai multe forţe în reabilitarea S8 şi
S15 s-ar putea ca investiţiile proprii în componentele de agrement să nu fie suficiente şi o
strategie de retragere să fie mai indicată.
Strategiile recomandate sunt, ca atare, de menţinere sau de retragere.
Strategia afacerilor se focalizează asupra modului în care firma obţine avantaje
strategice în raport cu concurenţa. Stabilirea avantajelor concurenţiale presupune analiza
concurenţei (identificarea principalilor concurenţi, evaluarea punctelor slabe şi forte, a
strategiilor şi reacţiilor lor, alegerea concurenţilor care pot fi atacaţi şi a celor care trebuie
evitaţi) şi elaborarea modelului strategiei de concurenţă (poziţionarea distinctă faţă de
concurenţi şi obţinerea celui mai solid avantaj concurenţial) [5].
Concluzii
Poziţionarea entităţilor în matrici strategice dezvoltate pe coordonate relevante,
condiţionate de determinanţi adecvaţi, prezintă avantajul fundamentării facile a opţiunilor
strategice concluzive. Complementar, acest demers permite evaluarea situaţiilor atipice,
plasate într-un context definit de caracteristici contradictorii, care pot afecta homeostazia
sistemelor.
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Principalele linii strategice pe care societatea poate să le adopte în funcţie de analizele
strategice efectuate se concretizează în:
− strategii de stabilitate care sugerează că entitatea va continua să desfăşoare aceeaşi
activitate, la acelaşi nivel, presupunând că mediul nu se va modifica semnificativ în viitorul
apropiat;
− strategii de creştere ca, rezultantă a unui mix de factori: resursele financiare
acumulate, produsele şi serviciile sale, condiţiile mediului său extern, precum şi capacităţile
echipei manageriale;
− strategii de retragere din activitate, necesare atunci când strategia curentă nu a
asigurat atingerea obiectivelor strategice stabilite.
Demersul matricial utilizat relevă faptul că în cadrul unei societăţi ce deţin portofolii
de entităţi opţiunile strategice sunt diferenţiate, fiind particularizate în funcţie de concretenţa
parametrilor definitorii.
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RELEVANŢA CONSOLIDĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE
ÎN PROCESUL DECIZIONAL LA NIVELUL GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI
Iulia DAVID-SOBOLEVSCHI
Monica PETCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Cunoaşterea individuală a datelor prezentate în situaţiile financiare anuale
ale societăţilor comerciale ce sunt incluse în grup nu este suficientă pentru asigurarea
informaţiilor necesare diverşilor utilizatori, indiferent de natura lor (acţionari sau asociaţi,
potenţiali investitori, sistem bancar etc.). Scopul situaţiilor financiare consolidate este de a
degaja informaţii complementare, relevante şi obiective referitoare la entitatea de ansamblu.
Se pot delimita astfel indicatori specifici de caracterizare a performanţei şi poziţiei
financiare, utili în procesul decizional ce vizează constituirea şi alocarea capitalului la
nivelul grupurilor de societăţi.
Cuvinte-cheie: grup; performanţă; relevanţă; finanţare; investiţie globală.
a. Grupul de societăţi-geneză şi caracteristici în contextul actual
Activitatea desfăşurată de întreprinderi la ora actuală este marcată de un mediu
economic extrem de dinamic, caracterizat în principal de accentuarea competitivităţii economice, tehnico-ştiinţifice şi educaţionale, de extinderea şi accelerarea comunicaţiilor, de
promovarea anumitor exigenţe şi a unor noi criterii de validare a calităţii produselor şi
serviciilor, dar si de adâncirea cooperării economice şi tehnico ştiinţifice(1). În acelaşi timp
schimbările semnificative ce intervin în mediul economic sunt determinate sau potenţate de
acţiunile şi activităţile desfăşurate la nivelul grupurilor de societăţi. Geneza grupurilor rezidă
în strategiile de dezvoltare ale întreprinderii. Amplificarea şi diversificarea activităţilor
întreprinderilor, generând necesitatea extinderii pe o piaţă globalizantă, impun un raţionament
riguros asupra optimului organizaţional din perspectiva a două alternative majore: păstrarea
unei structuri integratoare de departamente funcţionale implicate, pe domeniul specific, în
fiecare subunitate/componentă sau crearea de filiale, cu personalitate juridică, sub controlul
unei societăţi-mamă ce-şi rezervă, prin mecanisme economice, deciziile majore. Ca afaceri
pur industriale, aşa cum sunt la început, societăţile de mari proporţii ajung să se transforme în
mod progresiv în centre de conducere financiară prin crearea unei noi forme organizaţionale grupurile de societăţi.
Pe de-altă parte, societăţi independente ale căror strategii de dezvoltare necesită
investiţii majore sau al căror specificităţi de producţie şi distribuţie ca şi de menţinere şi
extindere pe piaţă permit complementarităţi în vederea eficientizării activităţii se asociază în
grupuri cu interese comune, majorându-şi astfel capacitatea de supravieţuire şi dezvoltare
într-un mediu concurenţial globalizat. Integrări pe verticală sau orizontală şi realizarea unor
lanţuri ale valorii pe ansamblu sunt de natură să majoreze marja la nivelul întregului şi a
fiecărei componente în parte şi să faciliteze accesul la resursele tot mai limitate şi mai
disputate.
Grupul este o întreprindere care îşi derulează afacerile prin intermediul societăţilor pe
care le controlează. Ca entitate economică, grupul de societăţi are strategii şi obiective
proprii, ale căror rezultate se analizează în mod unitar, centralizat(2). Noţiunea de grup atrage
asocierea în mod inevitabil cu noţiunea de putere şi control. Un grup reprezintă un caz
particular de personalitate contabilă însă fără recunoaştere juridică. Absenţa personalităţii
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juridice a grupului implică negarea noţiunii de patrimoniu şi de angajamente sociale însă şi
imposibilitatea acestuia de a acţiona în justiţie, de a fi pus în stare de lichidare sau redresare
judiciară.
b. Situaţiile financiare consolidate – sursă informaţională de bază
în caracterizarea situaţiei economico-financiare a grupului de societăţi
Transpunerea stării economico-financiare a grupului, furnizarea informaţiilor semnificative privind poziţia financiară, starea de sănătate a societăţii – mame dar şi a societăţilor
care îi sunt dependente sau asociate, sunt asigurate prin analiza datelor rezultate din
consolidarea contabilă. Interesul asupra dimensiunii şi componentei conturilor de grup apare
mai ales din necesitatea de a descrie din punct de vedere economic dar şi financiar realitatea
globală a grupului într-o manieră cât mai precis posibilă. Cunoaşterea şi analiza informaţiilor
prezentate în situaţiile financiare anuale numai pentru societăţile comerciale aparţinând
grupului, însă luate în mod individual, se dovedeşte a fi insuficientă pentru furnizarea către
terţi şi în special către acţionarii societăţilor din grup, a unor informaţii semnificative,
necesare şi suficiente în procesul decizional. Consolidarea asigură prezentarea tuturor creanţelor şi datoriilor faţă de terţii exteriori grupului. În situaţiile financiare individuale ale
societăţii mamă, de exemplu, sunt prezentate sumele date sau luate cu titlu de împrumut faţă
de alte întreprinderi din grup. În situaţiile consolidate, aceste creanţe şi datorii interne
grupului sunt eliminate; adevăratele creanţe şi datorii faţă de terţi sunt prezentate numai prin
consolidarea. De asemenea, rezultatele economico-financiare înregistrate de societatea-mamă
pot fi de excepţie, în timp ce rezultatele înregistrate de celelalte societăţi din grup să ridice
semne de întrebare privind continuitatea activităţii. Invers, situaţia economico-financiară a
societăţii-mamă poate evidenţia o situaţie delicată, deşi echilibrele financiare ale ansamblului
de societăţi ale grupului sunt satisfăcătoare. Prin consolidare se asigura corecta prezentare a
dimensiunii şi structurii cifrei de afaceri realizate de întregul grup şi acelaşi lucru şi pentru
rezultate, deoarece se prezintă cota parte a rezultatelor fiecărei întreprinderi care este atribuită
grupului. Societatea-mamă poate cumpăra titluri de la alte societăţi pentru a obţine controlul
majoritar. Dacă această achiziţie este făcută la un preţ foarte ridicat, pune în evidenţă un preţ
de cumpărare cotei părţi de capital propriu corespunzător. În acest caz, consolidarea permite
aprecierea faptului dacă investiţia legată de achiziţia acestor titluri este compatibilă cu
mijloacele financiare şi rezultatele grupului. Toate aceste elemente la care se pot adăuga şi
altele oferă posibilitatea determinării adevăratelor performanţe ale grupului şi viitorul său. O
viziune de ansamblu asupra elementelor de gestiune a întreprinderilor din grup este mai
elocventă decât fiecare în parte.
Rolul situaţiilor financiare consolidate este de a furniza informaţii necesare atât în
interiorul grupului în procesul decizional, dar şi pentru mediul exterior grupului. Prelucrarea
datelor în scopul întocmirii situaţiilor financiare consolidate permite o mai bună cunoaştere a
activităţii desfăşurate de societăţile din grup şi în acelaşi timp dezvoltă o mai bună legătură
cu acestea. În acest mod se fundamentează bazele activităţii de control intern, privita ca
ansamblu de măsuri de prevedere şi constatare, care contribuie la cunoaşterea şi conducerea
competentă a tuturor societăţilor din grup. Prin controlul intern se asigură protecţia şi
păstrarea intactă a patrimoniului global, şi aplicarea corectă a deciziilor conducerii,
favorizând îmbunătăţirea performanţelor. În cadrul controlului intern, utilizarea tehnicilor de
consolidare permite armonizarea informaţiilor financiar-contabile aparţinând diferitelor
societăţi din grup şi pe această bază se asigură o normalizare a conceptelor şi definiţiilor. De
asemenea, se asigură o îmbunătăţire a metodelor de evaluare şi prezentare a situaţiilor
financiare cât şi o normalizare a circulaţiei informaţiei şi a procedurilor corespunzătoare,
toate acestea determinând o îmbunătăţire a managementului grupului şi a performanţelor în
conducere. Se asigură un limbaj comun care permite obţinerea unor informaţii identice şi
fiabile, comparabile între societăţile din grup.
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Consolidarea situaţiilor financiare asigură informaţiile necesare unor analize specifice
privind rezultatele înregistrate în cadrul grupului pe tipuri de activităţi desfăşurate, absolut
necesare în identificarea activităţilor cu rezultate performante şi separarea de cele cu rezultate
non-performante. În aceeaşi măsură, informaţiile furnizate prin situaţiile financiare
consolidate permit compararea pe fiecare tip de activitate a rezultatului cu efortul întreprins
pentru obţinerea lui, caracterizarea puterii şi rentabilităţii globale ale grupului în raport cu alte
grupuri. Se pot identifica şi folosi informaţii în scopul caracterizării evoluţiei rezultatelor pe
zone geografice, respectiv a cifrei de afaceri, a profitului, investiţiilor pe ansamblu, pe ramuri
de activitate sau pe zone geografice.
Situaţiile financiare consolidate permit estimarea activităţii viitoare a grupului,
asigurând în acest fel informaţii absolut necesare în procesul decizional prin: volumul de
activitate previzională pe activităţi, tabloul de finanţare consolidat previzional şi calculul
capacităţii de autofinanţare consolidate previzionale. În baza informaţiilor bugetate,
managementul grupului şi al societăţilor filiale poate:
− să definească şi să stabilească opţiunile privind direcţiile principale de dezvoltare;
− să analizeze şi să aleagă cele mai bune surse de finanţare;
− să repartizeze într-un mod raţional resursele disponibile între societăţile din grup;
− să asigure o bună coordonare a activităţii la nivelul grupului de societăţi.
Situaţiile financiare individuale ale societăţii-mamă şi ale filialelor, nu pot să asigure
decât într-o manieră imperfectă informaţii utilizatorilor interesaţi de poziţia financiară a
grupului, de situaţia patrimonială, rezultatele şi rentabilitatea acestuia. Documentele consolidate permit caracterizarea activităţii şi situaţiei grupului într-un mod global referitor la
structura financiară şi rentabilitate. Analizând situaţia consolidată după structura procentajului de participare, se constată că interesul principal al situaţiei şi activităţii grupului
corespunde:
− fie unei adevărate structuri integratoare ale cărei componente juridice create din
diferite motive (financiare, comerciale, fiscale) nu sunt decât structuri aparent independente
(exemplu: o societate de producţie care are filiale de comercializare);
− fie puterii financiare a unui holding;
− fie puterii efective, economice şi financiare, create prin legături între societăţi
participante la acelaşi ansamblu de activităţi mai mult sau mai puţin coordonate.
În ceea ce priveşte utilizatorii externi ai informaţiilor furnizate de situaţiile financiare
consolidate, pentru a demonstra calitatea şi relevanţa acestora comparativ cu informaţiile
oferite de situaţiile financiare individuale ale societăţilor din grup, putem recurge la câteva
exemplificări. În bilanţul societăţii-mamă titlurile de participare deţinute sunt înregistrate la
costul istoric, ceea ce nu permite cunoaşterea modului în care a evoluat această investiţie; de
asemenea nu se poate urmări care este situaţia activelor filialelor deţinute şi nu pot fi
apreciate nici modalităţile de finanţare. Contul de rezultate la societăţile-mamă nu integrează
decât dividendele primite, acestea putând fi foarte adesea diferite de cota-parte din rezultatele
societăţilor care ar fi corespunzătoare societăţii-mame. Totodată, în ceea ce priveşte aprecierea mărimii rezervelor şi rezultatului fiecărei societăţi din grup, există tabloul filialelor şi
participaţiilor care asigură aceste informaţii. Însă, existenţa doar a acestor informaţii la
nivelul societăţii-mame nu este suficientă pentru cineva din exterior care analizează
informaţia. Din aceste informaţii, un utilizator extern nu poate concluziona prin analiza
contului de profit şi pierdere al societăţii-mamă dacă cifra de afaceri corespunde integral
vânzărilor la societăţi terţe grupului sau în parte ea este un transfer de stocuri sau rezultate
între societăţile din grup.
Prin consolidare se elimină aceste inconveniente ale situaţiilor financiare individuale,
permiţând o informare completă şi reală pentru orice utilizator interesat din exteriorul
grupului. Prin prezentarea unei informaţii de ansamblu, verificată şi publicată, informaţia
economico-financiara de grup satisface un mai mare număr de utilizatori, după cum urmează:
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 finanţatorii societăţilor din grup – băncile sau diverse instituţii care acordă
împrumuturi. Situaţiile financiare consolidate permit menţinerea echilibrului prin adaptarea
creditelor la nevoile reale şi la posibilităţile de rambursare ale grupului şi aprecierea mai
rezonabilă a riscurilor posibile. În situaţia în care cel care împrumută este chiar societateamamă, situaţiile consolidate vor indica dimensiunea financiară a grupului, iar dacă cel care
împrumută este o societate din grup, situaţiile consolidate permit să se precizeze sprijinul
posibil ce-l poate aduce societatea-mamă în caz de dificultate al acesteia;
 acţionarii obţin prin situaţiile consolidate informaţii legate în special de rezultatul
net al grupului, capacitatea de autofinanţare globală şi pe obiective şi, deci, pot să-şi facă o
analiză cu privire la investiţiile făcute în acţiunile deţinute în cadrul grupului;
 analiştii financiari pot aprecia într-o manieră diferită indicatorii de: rentabilitate,
capacitate investiţională, volumul afacerilor etc.
 terţii interesaţi, în special salariaţii grupului, clienţii, furnizorii, vor putea regăsi în
situaţiile consolidate elemente importante cu privire la relevanţa grupului, la capacitatea şi
potenţialul său financiar.
Situaţiile consolidate asigură deci informaţii complementare şi relevante utilizatorilor
externi referitoare la entitatea de ansamblu. Numai din situaţiile consolidate se poate cunoaşte
rezultatul şi cifra de afaceri, precum şi rentabilitatea grupului, investiţiile şi îndatorarea
globală a grupului. Toate acestea sunt posibile datorită faptului că la nivelul situaţiilor
individuale ale societăţilor din grup nu pot fi identificate, sau apreciate, în afara ansamblului,
totalitatea tranzacţiilor între societatea-mamă şi filială sau între filiale ale aceluiaşi grup.
Operaţiuni ca vânzări-cumpărări în cadrul grupului, cesiuni de active, aprecierea îndatorării
unei societăţi în funcţie de capacitatea sa de împrumut şi nu în funcţie de nevoile sale,
decalajul dintre înregistrarea unui profit şi distribuţia sa, aspecte ce sunt cuprinse în situaţiile
individuale, în situaţiile consolidate sunt examinate global, permiţând să se cunoască:
 investiţia şi datoria globală a grupului;
 finanţarea grupului şi evoluţia sa globală (surse proprii, datorii pe termen scurt şi
lung);
 adevăratele surse proprii ţinând cont şi de acţiunile autodeţinute;
 relaţiile dintre evoluţia structurii financiare a grupului şi cea a structurii activelor
(acoperirea activului imobilizat prin capitalurile permanente);
 relaţia între profit şi cifră de afaceri şi rentabilitatea capitalurilor proprii la nivelul
grupului;
 valoarea contabilă a filialelor – ceea ce determină ca uneori să se înregistreze
ajustări pentru deprecieri la bilanţul consolidat al societăţii-mame.
Consolidarea permite managerilor de societăţi să evalueze situaţia prezentă şi satisface
în acelaşi timp necesităţile de previziune pentru viitor. Situaţiile consolidate permit
prezentarea unei informaţii de ansamblu, tratată prin anumite implicaţii contabile şi anumite
reguli fiscale pentru a putea realiza un discernământ mai corect în ceea ce priveşte realitatea
economică. Grupul îşi poate îmbunătăţi gestiunea sa printr-o mai bună cunoaştere a rezultatelor, el poate controla cu ajutorul unor informaţii fiabile, multiplele activităţi ale societăţilor
controlate, de asemenea poate diagnostica primele dificultăţi ce pot apare, poate evalua
dezvoltarea anumitor ramuri de activitate în raport cu altele. Este mult mai uşor să se cifreze
diferitele orientări alese, să fie repartizate mai judicios disponibilităţile sau să se decidă
privitor la investiţii.
c. Limite ale situaţiilor financiare consolidate ca instrument de gestiune
şi informare
Situaţiile financiare consolidate, ca instrumente de gestiune şi informare, constituie un
suport de analiză şi apreciere mai corectă a poziţiei şi performanţei financiare a grupului ca şi
a fiecărei componente în parte, care însă, prin prisma ansamblului, prezintă şi unele puncte
slabe pe care utilizatorii trebuie să le aibă în vedere:
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 situaţiile consolidate rămân cel mai adesea supuse unei convenţii de bază a
contabilităţii şi anume cea a costurilor istorice, deci cu ajutorul lor nerezolvându-se
problema efectelor inflaţiei în ceea ce priveşte evaluarea patrimoniului;
 situaţiile consolidate se pretează destul de greu la unele studii de comparaţie cu
alte grupuri, în special când activităţile sunt diversificate;
 seriile de indicatori plurianuale apar ca dificil de interpretat, întrucât grupurile nu
sunt ansambluri rigide, ele putând suporta modificări de majorare sau restrângere a
perimetrului de la un an la altul, astfel încât informaţiile nu pot fi comparabile întotdeauna
în timp;
 situaţiile financiare consolidate maschează structura de finanţare individuală
evidenţiind doar obligaţiile globale, ascunzând punctele slabe.
Una din deficienţele majore în materie de situaţii consolidate este că fiecare utilizator
al informaţiei caută să găsească în aceasta o imagine a grupului, doar că natura acestei
informaţii nu este totdeauna aceeaşi. Situaţiile excepţionale şi aspectele care nu reies din
cifrele bilanţului şi contului de rezultate consolidate vor trebui justificate într-o anexă
consolidată.
Limitele pe care le comportă situaţiile financiare consolidate pot fi rezumate astfel:
− circulaţia informaţiei între societatea-mamă şi filialele sale este uneori defectuoasă;
− manifestarea lipsei de timp (consolidarea este o sarcină ce se adaugă
responsabilităţilor directorului contabil sau financiar în plus faţă de stabilirea conturilor
sociale şi a obligaţiilor fiscale);
− aspecte legate de formarea profesională în domeniu (procesul de consolidare este
foarte tehnic şi complex);
− variaţiile perimetrului de consolidare;
− constituie o mare dificultate pentru comparabilitatea informaţiilor de la un exerciţiu
la altul;
− pentru o analiză financiară, conturile consolidate nu sunt totdeauna omogene între
diferite grupuri, în cazurile în care opţiunile contabile sunt diferite;
− raportat la diversitatea activităţii anumitor grupuri există un nivel slab al
informaţiilor sectoriale;
− nevoia de cunoştinţe specifice complementare;
− imaginea unei situaţii este totdeauna statică, stabilită la un moment dat, în timp ce
realitatea grupului este, în permanenţă, dinamică şi evolutivă.
− o globalizare, poate uneori, să ascundă unele probleme de restructurare care încă nu
sunt vizibile.
Concluzie
Indiferent de limitele şi dificultăţile întâmpinate în întocmirea şi utilizarea situaţiilor
financiare consolidate, în contextul sistemul economic actual bazat din ce în ce mai mult pe
internaţionalizarea schimburilor comerciale, dar şi pe integrarea în spaţiul economic mondial,
furnizarea şi analiza informaţiilor oferite de către acestea devine o realitate de neconceput.
Printre reprezentanţii semnificativi ai mondializării remarcăm marile grupuri cu sferă de
aplicare internaţională care au influenţă nu numai asupra localizărilor activităţilor şi fluxului
de schimburi dar şi asupra statelor sau guvernelor. Într-o lume în care progresul tehnic
determină realizarea unui avans considerabil, de negândit până acum, în ceea ce privesc
comunicaţiile, publicul adoptă din ce în ce mai mult o perspectivă internaţională, iar situaţiile
financiare sunt prezentate, în ritm crescând, într-un context internaţional.
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ANALIZA FINANCIARĂ VERSUS ANALIZA EXTRA-FINANCIARĂ
ÎN MĂSURAREA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII DURABILE
Marilena MIRONIUC
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
Rezumat. Internaţionalizarea economiei prin delocalizarea afacerilor, crizele şi
turbulenţele pieţelor financiare, schimbarea profilului consumatorilor prin apariţia
segmentului de consumatori sensibili la tematica ecologică, dematerializarea economiei sunt
câteva dintre fenomenele care au determinat noi viziuni asupra dezvoltării economice la
nivel planetar. Afirmarea principiilor dezvoltării durabile face ca, în prezent, întreprinderile
să fie expuse ochiului critic al unei societăţi, din ce în ce, mai atente la valorile etice. În
literatura de specialitate se vorbeşte despre falimentul declarat al mecanismelor de
„guvernare a întreprinderii” bazate exclusiv pe valori strict financiare şi despre necesitatea
„guvernării întreprinderii” printr-o abordare multipartenerială, prin concilierea intereselor
tuturor stakeholders, bazată pe responsabilitate socială şi pe o comunicare pertinentă, ce
integrează informaţii financiare, sociale şi de mediu. Exigenţele de comunicare, apărute pe
fondul acestor schimbări, fac ca măsurarea performanţelor întreprinderii să nu mai fie
apanajul exclusiv al criteriilor proprii analizei financiare, ci să se realizeze într-o manieră
globală, prin criterii financiare şi nonfinanciare, acestea din urmă derivate din deţinerea
activelor imateriale şi din responsabilizarea socială a întreprinderilor. Astfel, analiza
financiară cunoaşte un proces de reînnoire prin apariţia şi integrarea unei componente noi,
respectiv analiza extra-financiară. Împreună aceste două tipuri de analiză vor putea
răspunde comunităţii financiare în legătură cu: impactul economic al aspectelor ambientale
şi sociale, factorii de risc, oportunităţile sociale şi de mediu, cauzele abaterii dintre valoarea
de piaţă şi valoarea economică a unei întreprinderi (goodwill-ul). Dificultatea realizării
analizei extra-financiare provine din lipsa de omogenitate a practicii în domeniu, din faptul
că sistemul de reporting al dezvoltării durabile rămâne un demers voluntar, din absenţa
normelor internaţionale în materie de investiţii socialmente responsabile, din existenţa
indicatorilor extrafinanciari foarte puţini normalizaţi.
Cuvinte-cheie: responsabilitate socială; capital imaterial; performanţă globală;
analiză extra-financiară.
Clasificare JEL: M14.
Clasificare REL: 10A, 14A, 15D.
1. Introducere
Practicile în materie de producere a informaţiilor financiar-contabile şi de analiză a
performanţelor economico-financiare au evoluat în timp. Afirmarea principiilor dezvoltării
durabile şi ale responsabilităţii sociale impun un demers de integrare a informaţiilor
economice cu cele sociale şi de mediu în rapoarte ale dezvoltării durabile, care au încă un
conţinut imperfect. Se încurajează, astfel, dialogul întreprinderilor cu mediul extern, prin care
aceasta devin receptive la aşteptările stakeholders şi îşi orientează procesele decizionale în
raport cu aşteptările lor. De asemenea, se promovează un sistem de management avangardist
bazat pe atitudinea întreprinderilor de a acţiona transparent în relaţie cu partenerii de afaceri,
direcţionat spre asigurarea credibilităţii în comunicarea informaţiilor, cu accent pe
evidenţierea clară a legăturii existente între cele trei componente fundamentale ale dezvoltării
durabile: economică, socială şi ambientală (the Triple Bottom Line).
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2. Responsabilitatea multistakeholders, capitalul imaterial şi performanţa globală
în analiza întreprinderii durabile
Măsurarea performanţelor întreprinderilor părea a fi, până relativ recent, apanajul
exclusiv al analizei financiare şi al criteriilor proprii acesteia, respectiv: criterii financiarcontabile tradiţionale, criterii derivate din teoria creării de valoare pentru acţionari (Economic
Value Added, Market Value Added), criterii de tip cash-flow, criterii bursiere etc. (Mironiuc,
Bedrule Grigoruţă, 2007b, pp. 1-22). Presiunile pieţei financiare au condus, fără îndoială, la
privilegierea comunicării în termeni de valori financiare. Însă, numeroasele fenomene care au
marcat economia globală în ultimele decenii (internaţionalizarea şi delocalizarea afacerilor,
crizele şi turbulenţele pieţelor financiare, schimbarea profilului consumatorilor prin apariţia
segmentului de consumatori sensibili la tematica ecologică, dematerializarea economiei) au
determinat noi viziuni asupra dezvoltării economice la nivel planetar şi au expus întreprinderile ochiului critic al unei societăţi, din ce în ce, mai atente la valorile etice.
Exigenţele de comunicare, apărute pe fondul acestor schimbări, cer ca măsurarea
performanţelor întreprinderii să se realizeze într-o manieră globală, prin criterii financiare şi
nonfinanciare (extra-financiare). Criteriile nonfinanciare (extra-financiare) au în vedere
orientarea întreprinderii pe termen lung, ele derivă din responsabilizarea socială a întreprinderii şi din valoarea capitalului imaterial deţinut de aceasta.
Responsabilitatea socială a întreprinderii este o tematică care a apărut ca efect al
presiunilor organismelor şi opiniei publice internaţionale în favoarea unor reglementări
economice şi sociale care să favorizeze: dezvoltarea durabilă, constituirea fondurilor de
investiţii socialmente responsabile, respectarea drepturilor omului, gestionarea raţională a
resurselor planetei, practicile comerciale echitabile (Le Roy, Marchesnay, 2005, p. 59).
Această responsabilitate, înainte de a fi una legală, este de natură morală faţă de toţi cei cu
care întreprinderea are relaţii: de la clienţi/consumatori la generaţiile viitoare, de la furnizori
la salariaţi, de la cetăţeni la acţionari, de la creditori la autorităţile de control.
Comisia Europeană a avut iniţiativa relevantă de a elabora o definiţie a responsabilităţii
sociale a întreprinderii, comună la nivel european, publicată în Cartea Verde a Comisiei Europene (2001), intitulată „Promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a
întreprinderilor”. Astfel, responsabilitatea socială a întreprinderii desemnează „integrarea
voluntară a aspectelor sociale şi ecologice în operaţiunile comerciale şi în raporturile întreprinderii cu partenerii de afaceri interesaţi” (Bianchini, 2004, pp. 1-7). Aşadar, responsabilitatea
socială a întreprinderii reprezintă un comportament voluntar al lumii afacerilor, neimpus prin
lege şi peste obligaţiile legislative impuse de fiecare ţară, care trebuie integrat în strategia
întreprinderii pentru a garanta un mod responsabil de gestionare a afacerilor. În 2002, Comisia
Europeană îşi propune o strategie de promovare a antreprenoriatului responsabil, axată: pe
evidenţierea impactului pozitiv pe care îl are responsabilitatea socială asupra mediului de
afaceri şi a comunităţii în general, pe dezvoltarea schimbului de experienţă şi bune practici cu
privire la responsabilitatea socială, pe promovarea responsabilităţii sociale în întreprinderile
mici şi mijlocii. În martie 2006, Comisia Europeană şi-a propus transformarea Europei într-un
pol de excelenţă în responsabilitatea socială a întreprinderii şi a lansat „Alianţa pentru
Responsabilitatea Socială a Întreprinderii”, reunind întreprinderi socialmente responsabile deja
active, cu scopul de a contribui la elaborarea strategiei europene de creştere economică şi
crearea locurilor de muncă (Stancu, Orzan, 2006, pp. 1-13).
Dincolo de discursul european comun, practicile de responsabilitate socială a
întreprinderii evoluează diferit de la o ţară la alta, în funcţie de specificul economic şi social
al fiecărei regiuni, în funcţie de succesiunea aderării ţărilor la Uniunea Europeană etc.
Cercetări recente arată că, spre deosebire de doctrina americană, care a abordat problematica
responsabilităţii sociale focalizându-se pe clienţi, consideraţi a fi principalii stakeholders, în
Europa se acordă atenţie în mod diferenţiat problemelor etice şi conflictelor morale generate
de practicile responsabilităţii sociale a întreprinderii (în Marea Britanie), problemelor de
mediu (în ţările nordice), aspectelor sociale (în ţările sud europene) (Marchetti, 2006, p. 51).
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Privind mai analitic, raţiunile care au concurat la dezvoltarea comportamentului
responsabil şi, implicit, au determinat introducerea în mod complementar în practica
măsurării performanţelor întreprinderii a criteriilor nonfinanciare (extra-financiare) sunt:
 Internaţionalizarea economiei şi delocalizarea afacerilor
După mai mult de un deceniu s-a constatat că globalizarea, în pofida aşteptărilor, nu
reprezintă un panaceu. Piaţa globală şi creşterea rolului investiţiilor de capital străin în
structurarea noii economii globale nu determină automat o repartizare mai echitabilă a
bogăţiei, ci uneori amplifică dramatic inegalităţile economice şi sociale la nivel internaţional.
Companiile multinaţionale care au sediul în ţări dezvoltate, dar produc şi cumpără materii
prime în/din ţări în curs de dezvoltare, utilizează întreprinderile din aceste ţări în calitate se
subfurnizori de resurse materiale şi forţă de muncă ieftină. Nivelul avantajos al costurilor în
ţările în curs de dezvoltare, comparativ cu cel din ţările dezvoltate, se datorează parţial
absenţei standardelor sociale şi ambientale cerute de ţările avansate şi a normelor de protecţie
a stakeholders („dumping social”) (Sacconi, 2003: p. 5). Absenţa reglementărilor în aceste
domenii sau ineficienta lor aplicare reprezintă condiţii favorabile pentru companiile
multinaţionale care pot expatria părţi semnificative din profiturile locale generate prin
tranzacţiile cu aceste ţări, recent integrate în piaţa globală. Odată cu transferul, nu întotdeauna
cu succes, către ţările în curs de dezvoltare a acestui model de creştere economică s-a produs
şi un transfer cultural. Implicarea companiilor multinaţionale în dezvoltarea politicilor de
bunăstare, protecţie a mediului şi a drepturilor salariaţilor în ţările în curs de dezvoltare
reprezintă expresia comportamentului lor responsabil, dar şi o miză pentru scăderea
presiunilor în ţările de origine a multinaţionalelor, prin reducerea competiţiei prin costuri.
Astfel, globalizarea este un proces accelerat de integrare economică, ale cărui consecinţe se
reflectă asupra dezvoltării durabile şi care solicită marilor întreprinderi introducerea
corectivelor sociale în activitatea lor. Pentru a crea durabil valoare, întreprinderile trebuie să
înveţe să caute succesul pentru toţi stakeholders şi trebuie să respecte imperativ mediul, fără
ca viitorul lor să fie incert pe termen scurt şi compromis pe termen mediu.
Analiza întreprinderii durabile trebuie să aibă în vedere că filosofia responsabilităţii
sociale nu este potrivnică conceptului de eficienţă pentru că nu-şi propune să înlăture profitul
din ecuaţia dinamicii economiei şi societăţii. Contribuţia întreprinderii la dezvoltarea durabilă
nu constă în ceea ce o întreprindere responsabilă face cu 1% din profitul ei, ci mai degrabă în
modul în care obţine 99% din acest profit. Dacă de exemplu, întreprinderea prin bunurile/serviciile produse exercită efecte negative asupra sănătăţii şi alocă 1% din profit indivizilor
cărora le-a cauzat astfel de efecte adverse, impactul său în sensul responsabilităţii sociale este
negativ. Profitul rămâne condiţia necesară pentru asigurarea dezvoltării durabile, însă
societatea doreşte transparenţă în ceea ce priveşte modul lui de formare. Există studii care
demonstrează că recunoaşterea unei întreprinderi ca fiind responsabilă social produce efecte
de rentabilitate şi efecte relaţionale, în măsură să creeze avantaje competitive certe. Această
strategie de gestionare a externalităţilor negative prin internalizarea lor creează premisele
pentru prezentarea nedistorsionată a performanţelor şi pentru consolidarea relaţiilor întreprinderii cu stakeholders (Mironiuc, 2008c, pp. 1-22).
 Scandalurile financiare şi puterea discreţionară a managerilor
În ultimul deceniu, piaţă financiară globală a fost marcată de crize şi turbulenţe grave
provocate de descoperirea unor fapte mai puţin oneste ale administratorilor unor importante
companii, care au trucat conturi şi au manipulat informaţii rezervate, pentru a demonstra
niveluri de performanţă în măsură să susţină valoarea titlurilor care trebuiau să devină
atractive pentru investitori. Dezvoltarea necontrolată a inovaţiilor financiare, în special a
produselor derivate, a contribuit la dematerializarea operaţiunilor întreprinderilor şi a favorizat practicile de contabilitate „creativă”, destinate să deruteze pe cei care analizează
situaţiile financiare (Le Roy, Marchesnay, 2005, p. 47). Mecanismele de „guvernare a
întreprinderilor” s-au dovedit insuficiente pentru a reduce riscurile catastrofelor financiare.
Crizele amintite au fost în mare parte rezultatul abuzului de putere a managerilor şi
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administratorilor, în dauna altor subiecţi. Tehnica stock-options şi remunerarea managerilor
în funcţie de performanţă nu au putut realiza întru-totul alinierea intereselor administratorilor
delegaţi cu cele ale acţionarilor şi au provocat numeroase prejudicii acţionarilor minoritari,
care nu făceau parte din grupul de control al managerilor, tuturor partenerilor de afaceri,
consumatorilor, comunităţii în care aceste companii funcţionau. Seria crizelor a debutat prin
falimentul spectaculos al gigantului grup energetic Enron Corporation, urmând WorldCom
(cel mai semnificativ faliment din istoria Statelor Unite), Tyco International, Qwest, Xerox,
Lehman Brothers, din suita americană, Vivendi Universal, Ahold şi Parmalat, în Europa
(Feleagă, 2006, p. 66). Suita acestor scandaluri financiare a generat o criză de încredere în
fiabilitatea informaţiilor financiar-contabile, care nu surprinde toate laturile performanţei, şi a
evidenţiat disocierea între contabilitate, etică şi responsabilitatea managerilor (Phillips,
2003, p. 75). Pentru a restaura încrederea în buna funcţionare a pieţei financiare, în ţările
dezvoltate capătă un rol determinat administratorii de întreprindere independenţi de acţionari
şi manageri, ceea ce contribuie şi la ameliorarea calităţii informaţiilor financiar-contabile.
Aceste informaţii au caracterul unui bun public, al căror rol merge dincolo de a ţine evidenţa
tranzacţiilor trecute şi de a evalua patrimoniul întreprinderii. Ele joacă un rol esenţial în
conceperea contractelor de afaceri, în procesul de creare de valoare pentru acţionari, în
procesul de „guvernare socială a întreprinderii”, contribuind la reprezentarea relaţiilor care se
instaurează între întreprindere şi ansamblul stakeholders. Iniţiativele menite să consolideze
responsabilitatea socială a întreprinderii au aşadar ca finalitate promovarea „eticii în afaceri”.
În aceste condiţii, în întreprinderile care adoptă comportamentul responsabil social se creează
reputaţia de echitate între cei care operează în interiorul lor, iar acest comportament tinde să
devină o trăsătură distinctivă a propriei identităţi şi un element al culturii lor.
 Schimbarea profilului consumatorilor
Evoluţia tehnologiilor informatice, respectiv posibilitatea de a schimba informaţii în
timp real, la cost mic, a permis unui număr tot mai mare de persoane să aibă acces la informaţii şi să ceară mai multă transparenţă în ceea ce priveşte comportamentul întreprinderilor.
Aceasta a contribuit la schimbarea profilului consumatorilor potenţiali. Tipul de consumator
receptor pasiv (consumator-client) al ofertelor întreprinderilor cedează locul unui subiect
activ, care vrea să consume în mod critic (consumator-cetăţean), care doreşte să cunoască cu
ce costuri sociale au fost obţinute produsele/serviciile pe care le consumă (Bianchini, 2004,
pp. 1-7). Apariţia unui segment de consumatori sensibili la tematica ambientală stimulează
dezvoltarea produselor şi tehnologiilor inovative, cu impact redus asupra mediului. Calitatea
ecologică a produselor a devenit o armă de succes comercial, prin care concurenţa la nivel
internaţional se serveşte de prestaţiile politicii ambientale pentru a-şi crea avantaje competitive, în urma comparării plusurilor social-culturale şi ecologice cu minusurile înregistrate ca
urmare a costurilor suplimentare induse de industriile curate şi tehnologiile antipoluante. În
acelaşi context apare conceptul de eco-marketing, ca instrument prin care: se promovează
politici comerciale de import orientate spre transferul de eco-tehnologii, considerate input-uri
purtătoare de competenţe necesare pentru reducerea sau limitarea nivelului de poluare a unor
zone; se lărgeşte piaţa de eco-produse prin promovarea brevetelor, licenţelor, a etichetării
ecologice; se stabilesc restricţii la exportul/importul de deşeuri periculoase; se atrag capitaluri
străine în vederea consolidării producţiilor naţionale de bunuri şi servicii ecologice
(Cămăşoiu, Rudăreanu, 1999, p. 76).
 Optimizarea inter şi intrageneraţii
În sistemul economic global se constată o evoluţie inversă între capitalul natural, care
se diminuează, şi capitalul uman, care abundă. La nivel internaţional opiniile cu privire la
cauzele degradării ambientale sunt numeroase şi aflate în dinamică, însă majoritatea converg
spre a considera că poluarea îşi are originea în presiunile determinate de creşterea populaţiei
şi de nivelul consumului de resurse, relativ limitate ale ecosistemului (Turner, Pearce, et al.,
2003, p. 54). Umanitatea s-a dovedit până la un moment dat ignorantă, apoi incapabilă să
mobilizeze inteligenţă şi resurse pentru restabilirea echilibrului ecologic. În viziunea
154

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

155

dezvoltării durabile este necesară afirmarea principiilor etice şi optimizarea inter şi intrageneraţii, prin promovarea unui spirit de solidaritate, grijă reciprocă, toleranţă pentru a nu
diminua posibilităţile generaţiilor prezente şi viitoare de a utiliza resursele naturale necesare
menţinerii calităţii vieţii. În consecinţă, generaţiile prezente trebuie să transmită generţiilor
viitoare un stoc de resurse noninferior celui pe care îl posedă ele. Etica ambientală implică un
contract social intergeneraţii şi obligaţia fiecărei naţiuni de a încorpora în cultura sa aspecte
de susţinere şi protejare a mediului ambiant (Gunn, 1994, p. 283), astfel încât dezvoltarea
durabilă să devină un mod de viaţă. Cercetătorii dezvoltării durabile încearcă să deducă cât de
mult trebuie schimbat comportamentul uman, astfel încât, obiectivul echităţii inter şi
intragenetaţii să fie realizat. Etica ambientală este caracterizată de sensul responsabilităţii şi
are legătură cu respectarea drepturilor omului. Sensibilitatea pentru salvarea mediului natural
este, fără îndoială, considerată o componentă a subsistemului socio-cultural.
Pentru a reliefa importanţa capitalului imaterial pentru dezvoltarea întreprinderii, unii
autori apreciază că centrul focal al analizei performanţelor întreprinderii ar trebui să-l
reprezinte procesele de acumulare şi/sau utilizare a resurselor imateriale, în special a celor
care nu se înregistrează în bilanţul contabil şi care sunt numite din această cauză „resurse
imateriale invizibile” sau „capitalul intelectual” al întreprinderii, dar care influenţează
negreşit valorile înscrise din bilanţ (Coda, 1995, p. 110).
Consumul de bunuri materiale rămâne un motor puternic al economiei producătoare
de bunuri şi servicii, dar cu efect distructiv asupra resurselor, până la epuizarea acestora. Din
acest motiv, în ultimele două decenii economia ţărilor dezvoltate evoluează spre o tendinţă
de dematerializare (knowledge economy), aceasta reprezentând o cale spre dezvoltarea
durabilă a modelului occidental (Fustec, Marois, 2006, p. 161). S-a trecut de la sistemul
economic în care avantajele competitive erau dependente, în principal, de resursele materiale
şi financiare gestionate şi controlate de întreprinderi, la un sistem economic în care performanţele sunt condiţionate, tot mai mult, de complexul de resursele imateriale create prin
activitatea anterioară a întreprinderilor sau la care acestea au acces (clientela mai mult sau
mai puţin numeroasă şi fidelă, abilitatea şi experienţa personalului, rapiditatea în dezvoltarea
produselor noi, gestiunea şi promovarea mărcilor, calitatea serviciilor acordate clienţilor,
relaţiile de încredere între întreprindere şi finanţatori etc.). Sistemul economic global este,
aşadar, în curs de a deveni unul al „ideilor şi inovaţiilor tehnologice” în care potenţialul
„capitalului intelectual” al întreprinderii, reprezentat de: cunoştinţe şi abilităţi de ordin
organizaţional (capitalul organizaţional), lealitatea şi coeziunea personalului (capital uman),
credibilitatea întreprinderii (capital relaţional), devine o pârghie competitivă şi de supravieţuire economică (Tabelul 1).
Piaţa bursieră acordă acestui capital o valoare tot mai ridicată. Preţul acţiunilor creşte
când capitalul imaterial deţinut de o întreprindere nu se diminuează valoric şi nu este
reprodus de întreprinderile concurente. Valoarea întreprinderilor este şi va fi din ce în ce mai
imaterială pentru că economia însăşi urmează această evoluţie. Superioritatea valorii de piaţă
faţă de valoarea contabilă a unei întreprinderi (goodwill-ul) se explică de cele mai multe prin
ori prin deţinerea şi dezvoltarea capitalului imaterial. Prin valorificarea acestei forme de
capital este posibilă reducerea sau substituirea celorlalte mijloace necesare pentru a crea
bogăţie (resurse umane, mijloace tehnice, consumuri de energie, resurse financiare etc.)
(Toffler, 1995, p. 74).
Capitalul imaterial al întreprinderilor există, în cea mai mare parte, datorită salariaţilor
care reprezintă „bunul cel mai de preţ” al întreprinderii, pentru că dispun de competenţe şi
abilităţi ce aparţin, în primul rând, fiecărui individ în parte şi, în al doilea rând, întreprinderii.
Dacă o întreprindere are un portofoliu semnificativ de clienţi sau o marcă recunoscută acesta
se datorează specialiştilor în marketing, dacă un produs nou înglobează numeroase cunoştinţe
şi inovaţii este meritul cercetătorilor şi inginerilor săi etc.
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Tabelul 1
Identificarea capitalului intelectual al întreprinderii („resurse imateriale invizibile”)
Aria
funcţională

Producţie/
Cercetare Dezvoltare

Marketing

Financiară

Management

„Capitalul intelectual” al întreprinderii
Capital uman
Capital organizaţional
(Lealitatea şi coeziunea
(Cunoştinţe şi abilităţi)
personalului)
Stăpânirea tehnologiilor inovative;
Capacitatea de a reduce costurile de
Deplina implicare a personalului
producţie;
în problemele privind calitatea
Creativitatea profesională în
produselor.
ameliorarea constantă a proceselor
productive.
Capacitatea de a sporii
Capacitatea de a sesiza nevoile
capilaritatea distribuţiei în
clienţilor;
teritoriu;
Gestionarea şi promovarea eficientă
Identificarea celor mai profitabile
a mărcilor.
reţele de vânzare.

Capital relaţional
(Credibilitatea
întreprinderii)
Capacitatea de a atrage
talente pentru activitatea de
cercetare, dezvoltare şi
producţie.
Încrederea şi fidelitatea
clienţilor;
Notorietatea şi prestigiul
mărcilor.

Capacitatea de a opera pe piaţa de
capital.

Capacitatea personalului din
compartimentul financiar de a
răspunde exigenţelor
întreprinderii în legătură cu
fundamentarea politicii sale
financiare.

Gradul de încredere
recunoscut de instituţiile de
credit;
Soliditatea şi stabilitatea
acţionarilor;
Rezerva de capacitate de
îndatorare.

Calitatea sistemului managerial;
Profesionalismul salariaţilor de pe
nivelurile ierarhice superioare,
dezvoltat prin cursuri de formare;
Capacitatea de a dialoga cu „actorii”
sociali;
Contacte cu leaderii de opinie.

Coeziunea managementului în
jurul unei orientări strategice
de fond;
Identificarea personalului cu
filozofia managerială şi
organizaţională a
întreprinderii;
Abilitatea de a lucra în grup;
Capacitatea de a motiva
personalul.

Reputaţia echipei
manageriale;
Consensul dintre
administraţia publică locală
şi întreprindere;
Atitudinea reprezentanţilor
sindicali şi a exponenţilor
administraţiei publice faţă
de întreprindere.

Sursa: Prelucrat după Cravera, A., Zambon, S., http://www.grupponova.it/conv_int.htm

Contractele de muncă dau dreptul întreprinderii să controleze în mod limitat
competenţele salariaţilor, iar mobilitatea personalului solicită managerilor prudenţă atunci
când intenţionează să-şi fundamenteze strategia pe competenţe specifice personalului.
Studiile demonstrează că valoarea generată de capitalul uman din întreprinderi depăşeşte
frecvent 50% din valoarea creată de capitalul imaterial de care dispune întreprinderea, după
cum pierderea parţială de capital uman, poate avea consecinţe catastrofale asupra avantajelor
competitive şi asupra valorii de piaţă a întreprinderii (Del Bello, Gasperini, 2006, p. 87).
Este evident că schimbările care au loc în societatea globală cer întreprinderilor să fie
responsabile social, preocupate de excelenţă, plusvaloare socială şi investiţii în inteligenţă, în
contextul mai larg al managementului cunoaşterii.
3. Analiza şi comunicarea informaţiilor extrafinanciare
Atenţia majoră acordată problemelor sociale, atribuirea unei semnificaţii morale acţiunilor partenerilor de afaceri au creat premisele pentru regândirea modelelor de management al
marilor întreprinderi şi pentru trecerea de la modelele de responsabilitate monocratică,
preocupate doar de crearea de valoare pentru acţionari, la modele de responsabilitate
multistakeholders. „Guvernarea întreprinderii” printr-o abordare multipartenerială produce
efecte benefice concretizate în concilierea intereselor unor parteneri care posedă cunoştinţe şi
competenţe ce se constituie în adevărate resurse strategice pentru întreprindere (capitalul
imaterial) şi care contribuie la obţinerea avantajelor competitive, crearea de valoare şi
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dezvoltarea durabilă. Se formează un „cerc virtuos” pentru că o politică de responsabilitate
socială avansată este garanţia unui capital imaterial valoros.
Dezvoltarea durabilă are nevoie de un sistem de măsurare, evaluare şi decizie care să
surprindă interdependenţele dintre economic, social şi ambiental, care să releve dinamica
„resurselor imateriale invizibile”, astfel încât rezultatele înregistrate în situaţiile financiare şi
valoarea întreprinderii să nu fie distorsionate.
Pe fondul modificărilor din economia globală metodologia analizei evoluează. Astfel,
analiza financiară trebuie să integreze în mod complementar şi progresiv componenta analiza
extra-financiară. Aceasta este bazată pe o abordare de tip stakeholders. Ea cuantifică
performanţele nonfinanciare (extra-financiare) derivate din responsabilizarea socială a
întreprinderii şi din punerea în valoare a capitalului imaterial care concentrează o mare parte
din oportunităţile de creştere şi dezvoltare a întreprinderii. Împreună aceste două tipuri de
analiză vor răspunde comunităţii financiare în legătură cu: impactul economic al aspectelor
ambientale şi sociale; factorii de risc, oportunităţile sociale şi de mediu; cauzele abaterii
dintre valoarea de piaţă şi valoarea economică a întreprinderii (tabelul 2).
Tabelul 2
Relaţia întreprinderii cu stakeholders în viziunea analizei financiare şi extra-financiare
Obiective/
Întrebări
cheie

Performanţă

Analiză financiară

Poziţie
financiară

Analiză extra-financiară

Risc

Responsabilitatea socială a
întreprinderii

Ce face
întreprinderea în
favoarea
partenerilor
săi?

Clienţi

Salariaţi

Acţionari

Furnizori

Productivitatea
muncii/
cheltuieli cu
personalul

Rentabilitatea
financiară/
randamentul
acţiunilor

Cheltuieli cu
aprovizionarea şi
prestaţiile
externe

Participarea
salariaţilor la
profit
Calitatea
salariaţilor de
acţionari

Aport de
capital/
Remunerarea
acţionarilor
(dividende/
profit în
rezervă)

Riscul
lipsei de
lichiditate

Fluctuaţia şi
conflictualitate
a în relaţiile de
muncă

Riscul
financiar
/riscul de
insolvabilitate

Riscul
rupturii de
stoc

Calitatepreţ

Locuri de
muncă

Satisfacţie

Motivare

Etică/relaţii
contractuale
echilibrate

Condiţii de
igienă şi
securitate în
muncă

„Guvernarea”
întreprinderii
asigurând:
independenţa
administratoril
or/respectarea
drepturilor
acţionarilor/
transparenţa
informaţiilor

Etică/Relaţii
contractuale
corecte

Cifra de
afaceri

Creanţe
comerciale
Creşterea
NFCE

Datorii
comerciale
Diminuarea
NFCE

Mediu

Costuri
adăugate

Diminuarea
resurselor
/îndatorarea
pentru
investiţii de
mediu
Riscul
financiar/
riscul de
exploatare/
riscul de
mediu
Comportament ecocompatibil
prin măsuri
de:
protecţie a
mediului/
conservare
a resurselor
naturale/
precauţie/
ISR
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Încredere
şi fidelitate

Capital
imaterial

Care este
valoarea
partenerilor
pentru
întreprindere?

Notorietatea şi
prestigiul
mărcilor
Dezvoltare
a celor mai
durabile
reţele de
vânzare

Lealitate şi
coeziunea
personalului
faţă de
filozofia
managerială şi
organizaţională a
întreprinderii
Competenţă/
creativitate/
experienţă

Stabilitate/
pertinenţă
Capacitatea
de a opera pe
piaţa de
capital/rezervă
de capacitate
de îndatorare/
grad de
încredere
recunoscut de
instituţiile de
credit

Soliditatea
capitalului
relaţional
Calitate/
condiţii
sociale de
fabricaţie
Durabilitatea
activităţii

Valori ecocompatibile
Resurse
necesare
menţinerii
calităţii vieţii

Sursa: Prelucrat după Fustec, A., Marois, B., Valoriser le capital immatériel de l’entreprise, 2006.

Responsabilitatea socială a întreprinderii nu reprezintă numai o constrângere pentru ca
întreprinderea să acţioneze etic, social şi ecologic corect, ci are conotaţia de obiectiv strategic
în măsură să garanteze întreprinderii acordul societăţii civile în legătură cu acţiunile pe care
acesta le desfăşoară în mediul său economic (Mironiuc, 2008c, pp. 1-22). Analiza extrafinanciară trebuie să comunice gradul de realizare a obiectivelor de responsabilitate socială
pentru a avea de la stakeholders un răspuns, în termeni de profit şi de imagine, la investiţiile
efectuate în acest scop.
Caracteristicile elementelor care compun capitalul imaterial solicită analizei extrafinanciare să nu omită că viteza de depreciere a elementelor ce compun capitalul imaterial
este variabilă şi exercită influenţe diferite asupra menţinerii durabile a avantajelor competitive. Aşa de exemplu, valoarea brevetelor se reduce mereu, pe măsură ce apar noi inovaţii
tehnologice, în timp ce valoarea mărcilor este mai stabilă, iar reputaţia întreprinderii este de
lungă durată. De asemenea, analiza va avea în vedere că unele elemente ale capitalului
imaterial sunt specifice unei singure întreprinderi (cunoştinţe tehnologice, mărci etc.) şi îşi
pierd valoarea odată transferate în altă întreprindere, iar altele, precum reputaţia
întreprinderii, deşi sunt foarte preţioase pentru o întreprindere anume, pot să nu aibă nici o
valoare de piaţă pentru o alta. Diferenţierea şi netransferabilitatea resurselor imateriale spre
concurenţă au implicaţii favorabile asupra performanţelor întreprinderii, cu atât mai mult cu
aceste resurse necesită pentru procurarea sau construirea lor eforturi şi timp considerabil,
comparativ cu activele corporale. În acelaşi timp, pentru o corectă apreciere a performanţelor
obţinute din deţinerea capitalului imaterial, analiza extra-financiară trebuie să ţină seama că
acest capital este rezultatul unor cheltuieli trecute (cercetare, formare profesională, investiţii
în tehnologie, marketing etc.), numite „investiţii pentru viitor”, care vor genera beneficii
economice într-un cadru de exploatare dat.
Analiza performanţelor etra-financiare este foarte legată de apariţia pieţei investiţiilor
socialmente responsabile („plasamente etice”), o piaţă de nişă, pe care activează un număr în
creştere de investitori instituţionali internaţionali, dintre care o mare parte sunt europeni,
convinşi că investind în întreprinderile şi în statele care respectă normele sociale şi de mediu
vor avea un rol activ în procesul dezvoltării durabile, iar randamentul plasamentelor şi
volatilitatea titlurilor lor vor suporta influenţe favorabile.
Literatura de specialitate prezintă mai multe abordări ale analizei extra-financiare, în
funcţie de aşteptările investitorilor, respectiv: analiza extra-financiară într-o „abordare de
excludere” care se bazează pe utilizarea criteriilor de excludere a plasamentelor în sectoarele
de activitate controversate (tabac, armament, alcool, jocuri de noroc, nuclear etc.) sau non
responsabile (exploatează minori, efectuează teste pe animale, utilizează pesticide etc.);
analiza extrafinanciară într-o „abordare a performanţelor” se efectuează plecând de la
definirea criteriilor pozitive de selecţie a investiţiilor („best in class”) şi are ca obiectiv
identificarea surselor de superperformanţă financiară pe termen mediu şi lung, prin dezvoltare
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în întreprinderi a celor mai bune practici în legătură cu: gestiunea resurselor umane,
asigurarea condiţiilor de muncă, politica de remunerare; gestiunea riscurilor de mediu;
respectarea calităţii produselor; capacitatea inovativă; politica de mecenat etc.; analiza extrafinanciară într-o „abordare riscuri-oportunităţi” are rolul de a furniza celor care gestionează
fondurile de investiţii o vedere completă asupra riscurilor şi oportunităţilor extra-financiare
pe care le prezintă întreprinderile care deţin titluri.
La începutul anilor 2000, s-au înfiinţat în statele dezvoltate ale lumii agenţiile de
rating extra-financiar (Vigeo – Franţa, ELRiS – Anglia, SiRi Company – Elveţia, Ethibel –
Belgia, Innovest – SUA), care evaluează şi notează politicile de responsabilitate socială,
ambientală şi de guvernanţă a marilor societăţi cotate. Marile agenţii internaţionale de rating
extra-financiar au dezvoltat parteneriate cu societăţile care fundamentează indicii bursieri
pentru a crea indici reunind întreprinderile care obţin cele mai bune note (scoruri) în plan
social, ambiental şi de guvernanţă (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI; FTSE4GOOD;
ASPI Eurozone). Aceşti indici sunt utilizaţi de întreprinderi ca mijloc de comunicare cu
comunitatea financiară sau ca parametrii de referinţă („benchmark”) pentru compararea
performanţelor. Băncile, la rândul lor, au dezvoltat echipe interne şi departamente de analiză
extra-financiară cu rolul de a furniza informaţii societăţilor care gestionează fonduri în
vederea promovării investiţiilor socialmente responsabile.
Analiza extra-financiară nu lucrează exclusiv numai pentru investitorii pieţelor
financiare, ea măsoară capacitatea comunităţilor locale de a pune în practică principiile
dezvoltării durabile şi progresele înregistrate în această direcţie, aspecte care pot condiţiona
obţinerea de credite sau accesul la fonduri europene.
Metodologia analizei extra-financiare presupune un demers în mai multe etape:
 Etapa 1: Culegerea şi pregătirea informaţiilor de bază comunicate prin: bilanţuri
sociale, situaţii financiare, bugete, tablouri de bord, ONG-uri, sindicate, media, chestionare
specifice, discuţii cu responsabilii de întreprinderi etc.;
 Etapa 2: Identificarea obiectivelor dezvoltării durabile şi a actorilor cheie
implicaţi;
 Etapa 3: Stabilirea ratingului, plecând de la definirea profilului dezvoltării
durabile, în funcţie de politicile şi principiile de gestiune recunoscute ca menite să conducă la
ameliorarea performanţelor dezvoltării durabile şi având ca reper: criterii de mediu (existenţa
sistemelor de managementul mediului certificate conform normelor din familia ISO 14001,
eco-conceperea de produse, protecţia resurselor naturale şi a biodiversităţii, managementul
deşeurilor, exigenţele de mediu cerute furnizorilor, amenajarea teritoriului, transportul etc.),
criterii sociale (dialogul cu terţii, gestiunea carierei, gestiunea restructurărilor, condiţiile de
sănătate/securitate, libertate sindicală şi negociere colectivă, deschiderea spre minorităţi şi
persoane defavorizate, respectarea drepturilor fundamentale, contribuţia la dezvoltarea locală
etc.), şi criterii de guvernanţă care permit acţionarilor să se asigure ca întreprinderile în care
ei deţin parţi sociale sunt conduse în conformitate cu propriile lor interese (managementul
relaţiilor cu terţii, managementul participativ, competenţa şi compoziţia consiliului de administraţie, independenţa administratorilor, remunerarea managerilor, respectarea drepturilor
acţionarilor şi a principiului „o acţiune egal un vot egal un dividend”, transparenţa informaţiilor, respectarea acţionarilor minoritari, calitatea controlului intern etc.).
 Etapa 4: Concluzii şi recomandări de ameliorare a performanţelor.
În realitate, elaborarea sistemelor de măsură a performanţelor extra-financiare şi
garantarea calităţii informaţiilor de această natură este dificil de realizat. Dificultatea derivă
din faptul că: sistemul de reporting al dezvoltării durabile (stakeholder’s report) rămâne un
demers voluntar, indicatorii extra-financiari sunt foarte puţin normalizaţi, lipsesc normele
internaţionale în materie de investiţii socialmente responsabile, nu există o practică/metodologie omogenă în domeniul analizei extra-financiare. În plus, costurile pe care le implică
organizarea unui sistem de înregistrare a informaţiilor economice, sociale şi de mediu pot
reprezenta un impediment pentru întreprinderile care ar dori să comunice privind
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performanţele dezvoltării durabile. În acelaşi timp, comunicarea performanţelor dezvoltării
durabile se poate dovedi dăunătoare pentru întreprinderile care o realizează atunci când sunt
divulgate elemente din strategia întreprinderilor, care sunt sursa unor avantaje competitive în
raport cu concurenţii. Din cauza acestor aspecte, încă nu există un consens la nivel
internaţional în ceea ce priveşte conţinutul raportului şi indicatorii standard pentru evaluarea
generală a progresului dezvoltării durabile. Consensul, consideră specialiştii, este dificil de
atins din cauza varietăţii condiţiilor naturale, a nivelurilor diferite de progres economic, social
şi cultural al ţărilor lumii. Alegerea indicatorilor de performanţă a durabilităţii dezvoltării,
care trebuie să răspundă exigenţelor de comunicare externă şi de control intern de gestiune,
continuă să fie subiectivă, corelată cu finalităţile întreprinderilor, cu aşteptările actorilor
implicaţi în conceperea şi recepţionarea informaţiilor relative la performanţa dezvoltării
durabile (Janicot, 2007, p. 49).
Iniţiativa cea mai avansată în direcţia elaborării unui sistem credibil de raportare a
dezvoltării durabile reprezintă Global Reporting Initiative (GRI). Iniţiativa a fost lansată în
1997, de către organizaţia non guvernamentală americană „Coalition for Environmentally
Responsible Economies” şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (Reynaud, 2006, p. 139)
şi beneficiat de susţinerea a multistakeholders pentru care transparenţa asupra dezvoltării
durabile a organizaţiilor prezintă interes. GRI a contat pe colaborarea unui mare număr de
experţi aparţinând acestor categorii de stakeholder care, după o serie de consultări, au lucrat
pentru ameliorarea continuă a conţinutului Reporting Framework, elaborat în 1997. În anul
2000, GRI a definit elementele pe care trebuie să le conţină raportul dezvoltării durabile,
respectiv: descrierea întreprinderii; strategia sa; politica de dezvoltare durabilă, cu referire la
sistemele de gestiune a aspectele economice, sociale, ambientale şi relaţiile cu stakeholders;
indicatorii de performanţă ambientală, socială, economică şi indicatorii integraţi ai
dezvoltării. Acest raport trebuie să asigure reprezentarea echilibrată şi suficient de detaliată a
performanţelor dezvoltării durabile a unei organizaţii, cuprinzând atât impacturile pozitive,
cât şi pe cele negative generate de aceasta. Raportul poate fi folosit pentru: realizarea analizei
de benchmark şi evaluarea performanţei dezvoltării durabile în raport cu cea prevăzută prin
legi, norme, coduri, standarde de performanţă şi iniţiative voluntare; demonstrarea modului în
care organizaţia influenţează şi este influenţată de aşteptările în materie de dezvoltare
durabilă; compararea performanţelor dezvoltării durabile cu cele ale altor organizaţii care
operează în acelaşi sector de activitate.
Din anul 2002, GRI are un secretariat permanent la Amsterdam. Obiectivul său este de
a ameliora calitatea raportării referitoare la dezvoltarea durabilă, de a o ridica la un nivel de
comparabilitate, rigoare şi credibilitate echivalent cu cel pe care l-au atins raportările financiare. Majoritatea principiilor specifice standardelor internaţionale de raportare financiară
sunt preluate de GRI şi adaptate pentru a analiza performanţele dezvoltării durabile a
întreprinderilor. Succesul de care se bucură GRI, inclusiv în rândul întreprinderilor mici şi
mijlocii, se explică prin faptul că propune un cadru internaţional, structurat şi flexibil de
indicatori ai dezvoltării durabile, spre deosebire de iniţiativele promovate de alte organisme,
care sunt referitoare la un sector anume de activitate sau la probleme sociale particulare.
Indicatorii de performanţă elaboraţi de GRI se subdivid în:
 Indicatorii de performanţă economică care reflectă dimensiunea economică a
dezvoltării durabile, impactul întreprinderii asupra condiţiei economice a propriilor stakeholders şi asupra sistemelor economice la nivel local, naţional şi global.
Aceşti indicatori descriu fluxurile de capital dintre diferiţi stakeholders (valoarea
economică direct generată şi distribuită, remunerarea salariaţilor, raportul dintre salariul
mediu şi salariul minim local, profitul nedistribuit, remunerarea finanţatorilor şi statului,
oportunităţile pentru întreprindere determinate de schimbările climatice, finanţările primite de
la administraţia publică, cheltuielile cu furnizorii locali, modalităţile de responsabilizare a
personalului etc.) şi principalele impacturi ale organizaţiei asupra societăţii (donaţii şi alte
investiţii în comunitate, investiţii în infrastructură şi în utilităţi publice, analiza şi descrierea
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impacturilor economice indirecte considerate externalităţi generate, ponderea managerilor cu
responsabilităţi în comunitatea locală etc.).
 Indicatori performanţei de mediu se referă la dimensiunea ambientală a dezvoltării
durabile şi la impactul organizaţiei asupra sistemelor naturale (ecosistem, aer şi apă), prin
intermediul input-urilor (materii prime, energie, apă etc.), a output-urilor (produse, servicii,
emisii, deşeuri,) şi a investiţiilor în domeniul mediului.
Informaţiile necesare pentru aprecierea performanţelor de mediu trebuie să fie relative
la: aspectele de mediu semnificative, politica de mediu, nonconformităţile de mediu,
responsabilitatea în materie de gestionare a aspectelor de mediu, formarea personalului în
domeniul mediului, monitorizarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ, acţiunile
preventive şi corective în materie de mediu, certificările şi auditările sistemului de
managementul mediului din organizaţii, succese, carenţe, riscuri de mediu, strategia de mediu
etc. Gruparea indicatorilor în funcţie de aspectele de mediu este următoarea:
− aspectul materii prime: materiile prime utilizate pentru o unitate de produs;
ponderea cantităţii de materiale reciclabile în cantitatea totală de materiale utilizate;
− aspectul energie: consumul direct şi indirect de energie, pe surse de energie
primară; economia de energie obţinută prin conservarea şi creşterea eficienţei utilizării ei;
iniţiative pentru realizarea de produse şi servicii slab consumatoare de energie; iniţiative
pentru reducerea consumului indirect de energie;
− aspectul apă: consumul total de apă pe surse; surse de apă semnificative; procentul
de ape reutilizate şi reciclate;
− aspectul biodiversitate: suprafaţa terenurilor posedate, arendate sau gestionate în
arii protejate; descrierea impacturilor majore ale activităţilor, produselor, serviciilor asupra
ariilor protejate; habitaturi protejate; strategii pentru gestionarea ariilor protejate; numărul de
specii protejate care au habitat în ariile protejate ale organizaţiei;
− aspectul emisii, deşeuri: emisiile totale directe şi indirecte de gaz cu efect de seră
pe unitate de produs; iniţiative pentru reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră şi rezultatele
atinse; emisii de substanţe nocive pe unitate de produs; dioxid de azot, sulf şi alte emisii în
aer pe unitate de produs; ape uzate şi metode de reutilizare (reciclare); ponderea deşeurilor
periculoase care sunt importate, exportate, transportate, tratate; fauna, flora acvatică şi
habitatele distruse semnificativ de apele uzate şi emisiile provocate de organizaţie;
− aspectul produse şi servicii: iniţiative pentru limitarea impacturilor exercitate
asupra mediului de produsele/serviciile întreprinderii; raportul dintre produsele vândute şi
cantitatea de ambalaje/materiale reciclate şi reutilizate, pe categorii;
− aspectul conformitate: valoarea amenzilor semnificative şi numărul sancţiunilor
non monetare pentru nerespectarea reglementărilor de mediu;
− aspectul transport: impactul ambiental semnificativ cauzat de transportul bunurilor/
materialelor utilizate pe fiecare activitate a întreprinderii şi pe fiecare deplasare a
personalului;
− aspectul general: cheltuieli şi investiţii pentru protecţia mediului, pe tipuri.
 Indicatori de performanţă socială reflectă impactul organizaţiei asupra sistemelor
sociale în cadrul cărora funcţionează şi se subdivid în:
− indicatori de performanţă asupra practicilor şi condiţiilor de muncă: aspectul
ocupaţional, aspectul sănătate şi siguranţă în muncă, aspectul formare şi instruire;
− indicatori de performanţă asupra drepturilor omului: aspectul nondiscriminare,
aspectul liberei asocieri, aspectul referitor la munca minorilor, drepturile populaţiei indigene;
− indicatori de performanţă asupra societăţii: aspectul colectivitate, aspectul corupţie,
aspectul contribuţii politice, aspectul conformitate;
− indicatori de performanţă asupra responsabilităţii produsului: aspectul sănătatea şi
siguranţa consumatorilor, aspectul relativ la etichetarea produselor, aspectul marketingcomunicare, aspectul conformitate (Mironiuc, 2008d, p. 220).
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În martie 2009, lideri ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, membrii în Consiliul
de conducere al Global Reporting Initiative, au publicat un document (The Amsterdam
Declaration on Transparency and Reporting) prin care cer guvernelor să conducă acţiunile
pentru „reabilitarea economiei mondiale”, având în vedere că unul din factorii determinanţi ai
crizei economice a fost lipsa de transparenţă a companiilor, prin:
 introducerea politicilor prin care companiile să raporteze despre performanţele de
mediu, sociale şi de guvernanţă corporatistă;
 promovarea sistemelor de raportare pentru sectorul public (companii deţinute de
stat, fonduri de pensii guvernamentale şi agenţii guvernamentale de investiţii);
 integrarea raportării gradului de responsabilizare socială a companiilor în sistemul
de raportare financiară.
Din cauza crizei economice, companiile sunt tentate să reducă investiţiile în domeniul
dezvoltării durabile. Specialiştii recomandă companiilor să-şi reevalueze intenţiile, deoarece
investitorii sunt atraşi de companiile responsabile, care au o strategie pe termen lung, un
sistem de guvernanţă corporatistă puternic, practici solide de management al riscului şi
investiţii în inovaţii verzi.
4. Responsabilitatea socială şi analiza extra-financiară la început de drum
în România
Responsabilizarea socială a întreprinderilor este în România la început de drum, motiv
pentru care analiza extra-financiară urmează aceeaşi tendinţă. Întreprinderile care îşi
adaptează strategia de afaceri la schimbări şi integrează principiile dezvoltării durabile în
strategia lor sunt încă minoritare. Constatăm că societăţile româneşti cotate la Bursă, care
intră în competiţie pe piaţa internaţională, şi care au beneficiat de transferul bunelor practici
în materie de responsabilitate socială din spre companiile multinaţionale care au investit în
România (Petrom S.A., Vodafone România S.A., Holcim România S.A., Raiffeisen Bank
România, Grup UniCredit, Lukoil România, Orange România) sunt cele mai implicate în
viaţa comunităţii, având un comportament proactiv în această direcţie. În strategiile lor sunt
încorporate sistematic şi voluntar obiective, resurse şi proceduri de ameliorare continuă a
impactului social şi ambiental al activităţii lor. Aceste societăţi sunt primele care au operat
schimbări în structurile organizatorice pentru a localiza responsabilităţile funcţiei ambientale
şi atribuţiile eco-managerilor care au misiunea de a formula politici ambientale şi sociale, de
a monitoriza evoluţia normativelor şi respectarea standardelor de mediu, de a comunica cu
stakeholders în legătură cu comportamentul lor socialmente responsabil. În majoritatea lor,
dar în special societăţile care operează în domeniile energetic, chimic, farmaceutic etc., au
implementat şi certificat, conform standardelor internaţionale specifice, sisteme integrate de
management „Calitate-Mediu-Siguranţă” (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000,
AA 1000, ISO 26000) şi comunică cu stakeholders în legătură cu performanţa acestora pentru
a avea un răspuns, în termeni de profit şi de imagine, la investiţiile efectuate în acest scop.
Întreprinderile mici şi mijlocii manifestă, cu mici excepţii, un comportamentul pasiv
faţă de aspectele dezvoltării durabile. Acestea sunt fie indiferenţe la gestionarea propriilor
prestaţii ambientale şi sociale şi percep astfel de acţiuni ca pe o constrângere cauzatoare de
costuri adăugate, fie adoptă un comportament responsabil minim, impus prin lege. Aceste
întreprinderi nu au iniţiative voluntare constante în direcţia protejării mediului, decât după ce
au fost subiecţii unor incidente sau catastrofe ambientale. Ele sunt dispuse să facă un
minimum de cheltuieli în acţiuni sociale, astfel încât să-şi poată asigura funcţionalitatea. În
cea mai mare parte a cazurilor, întreprinderile care au iniţiative în plan social şi ambiental fac
aceasta în mod ocazional, la nivel local şi independent de strategia întreprinderii. Astfel,
acţiunile lor răspund în mod esenţial activităţii de natură filantropică.
Un studiul empiric efectuat în perioada 2006-2007 pe un eşantion de 157 întreprinderi
(6,37% societăţi cotate la Bursă în categoria I, 38,93% întreprinderi mijlocii şi 51,70%
microîntreprinderi), în majoritatea lor din Regiunea de Nord-Est, pentru a aprecia gradul lor
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de responsabilizare socială, confirmă puternica stabilitate a criteriilor financiar-contabile
tradiţionale comparativ cu criteriile extra-financiare pentru aprecierea performanţelor
întreprinderii (Figura 1) (Mironiuc, 2008c, pp. 1-22). Subiecţii analizaţi au fost solicitaţi să
ierarhizeze zece criterii/indicatori de performanţă în funcţie de importanţa lor pentru
perspectivele întreprinderilor şi comunicarea financiară, respectiv:
„Stabiliţi ordinea importanţei (folosind cifre de la 1 la 10, 1 = cel mai important)
următorilor indicatori, din perspectiva întreprinderii dumneavoastră: a) profit; b) relaţiile
echilibrate cu terţii; c) cifra de afaceri; d) rentabilitatea; e) cota de piaţă; f) lichiditatea şi
solvabilitatea; g) iniţiativele sociale (crearea de locuri de muncă şi securitatea muncii,
implicarea în viaţa comunităţii, sponsorizări etc.); h) imaginea întreprinderii; k) cursul
bursier; l) prestigiul echipei manageriale”.
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Figura 1. Ierarhizarea criteriilor de performanţă
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Conform datelor din figura 1, se observă că, pentru a evalua performanţele şi
perspectivele întreprinderilor, criteriile cele mai pertinente sunt considerate: profitul (de
43,69% dintre subiecţii chestionaţi); rentabilitatea (de 11,39%); relaţiile contractuale
echilibrate cu terţii (de 9,67%); cifra de afaceri (de 9,51%); cursul bursier (de 6,38%); cota de
piaţă (de 5,47%); lichiditatea şi solvabilitatea (de 5,30%); prestigiul echipei manageriale (de
5,21%); imaginea întreprinderii (de 2,20%); iniţiativele sociale (numai de 1,18% dintre
subiecţii chestionaţi). Se poate, de asemenea, remarca că 29,29% din subiecţii intervievaţi
plasează criteriul „ iniţiative sociale” ca importanţă pe a 10-a poziţie din zece.
În pofida valenţelor informaţionale limitate pentru comunicarea financiară, indicatorii
de performanţă financiar-contabili tradiţionali sunt cei mai prezenţi în practica subiecţilor
analizaţi şi cei mai frecvent comunicaţi în raport cu criteriile extra-financiare: iniţiativele
sociale (crearea de locuri de muncă şi securitatea muncii, implicarea în viaţa comunităţii,
sponsorizări etc.), imaginea întreprinderii, prestigiul echipei manageriale, care sunt cel mai
puţin comunicate şi utilizate pentru a reflecta performanţa, în special în întreprinderile mici şi
mijlocii.
Îmbucurător este faptul că evoluţia mediului de afaceri românesc, deschiderea spre
economia globală şi creşterea rolului societăţii civile tind să schimbe mentalitatea şi percepţia
indivizilor care devin mai atenţi la principiile conservării mediului, a drepturilor omului şi a
securităţii condiţiilor de muncă.
4. Concluzii
Pentru a-şi asigura competitivitatea pe termen lung, întreprinderile de astăzi nu pot
ignora o serie de factori externi, precum: evoluţia reglementărilor, presiunile media, sugestiile
stakeholders, presiunile agenţiilor de rating etc. Întreprinderile trebuie să integreze în
strategia lor de dezvoltare responsabilităţi care acoperă domeniile: eticii în afaceri, reducerii
impactului asupra mediului, relaţiilor cu partenerii, gestiunii resurselor umane, creşterii şi
inovării. Aceste aspecte, susceptibile să genereze riscuri financiare, tind să reprezinte noi
repere în aprecierea performanţelor întreprinderii durabile care se înscriu într-o logică ce nu
poate fi exclusiv finaniar-contabilă.
Multiplicarea agenţiilor de rating extra-financiar este expresia faptului că întreprinderile sunt astăzi expuse ochiului critic al societăţii, în ceea ce priveşte comportamentul
lor cetăţenesc, şi că trebuie să ţină seama de părerile unui public din ce în ce mai atent la
valorile etice, care reacţionează contra exceselor, a externalităţilor sociale şi de mediu.
Concepţia partenerială de „guvernare” a întreprinderii durabile face ca modalităţile de
analiză şi cuantificare a performanţelor să nu poată rămâne în urma noilor realităţi. Astfel,
analiza financiară integrează în mod complementar şi progresiv componenta analiza extrafinanciară. Aceasta este bazată pe o abordare de tip stakeholders, cuantifică performanţele
nonfinanciare (extra-financiare) derivate din responsabilizarea socială a întreprinderii şi din
punerea în valoare a capitalului imaterial ce concentrează o mare parte din oportunităţile de
creştere şi dezvoltare a întreprinderii. Împreună aceste două tipuri de analiză vor răspunde
comunităţii financiare în legătură cu: impactul economic al aspectelor ambientale şi sociale;
factorii de risc, oportunităţile sociale şi de mediu; cauzele abaterii dintre valoarea de piaţă şi
valoarea economică a întreprinderii. Dificultatea realizării analizei extra-financiare provine,
în principal, din faptul că sistemul de reporting al dezvoltării durabile rămâne un demers
voluntar şi din lipsa de omogenitate a practicii în domeniu.
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ADAPTAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCŢIE ÎN VEDEREA
CREŞTERII CALITĂŢII PRODUCŢIEI AGRICOLE ŞI RESPECTAREA
NORMELOR DE MEDIU
Adrian ANICA-POPA
Irina Daniela CIŞMAŞU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Respectarea normelor Uniunii Europene din punct de vedere al calităţii
producţiei agricole şi de mediu impun căutarea variantelor optime de cultivare a acestora.
Prezentul studiu are ca scop identificarea corelaţiilor dintre tehnologiile de producţie şi
performanţele fermelor agricole. Sunt prezentate considerente privind costul de producţie,
calitatea producţiei precum şi performanţele exprimate cu ajutorul profitului, a ratei de
rentabilitate comercială şi a ratei de rentabilitate a resurselor consumate. Pe baza
rezultatelor cercetării, sunt formulate concluzii referitoare la influenţele tehnologiei de
producţiei asupra costului de producţie şi a performanţelor fermelor agricole şi direcţiile
viitoare de cercetare.
Cuvinte-cheie: ferme agricole; calitatea producţiei; performanţe; cost producţie.
Introducere
În condiţiile în care se doreşte alinierea României la standardele europene şi din punct
de vedere al agricol, practicarea unei agriculturi dezvoltate este absolut necesară. În cadrul
acesteia sunt obligatorii metode şi tehnici de intensificare (bazate pe alocarea eficientă de
factori) şi chiar ecologice, care presupun raţionalitate şi control asupra a ceea ce se
administrează în producţia vegetală şi creşterea animalelor. Toate acestea conduc la
ameliorarea treptată a actualelor sisteme de producţie. Având în vedere starea actuală a
sistemelor de producţie din exploataţiile agricole din ţara noastră în ceea ce priveşte
orientarea structurilor şi tehnologiilor practicate (numărul şi felul lucrărilor, mijloacele
utilizate, sămânţa, calitatea biologică a animalelor crescute, modul de furajare, conţinutul
nutritiv al furajelor etc.), se impune analiza resurselor şi modalităţilor de asigurare a acestora,
necesare atingerii unui nivel calitativ superior din toate punctele de vedere.
Luarea unor decizii economice privind producţia şi comercializarea produselor
realizate în cadrul exploataţiilor agricole este influenţată de o multitudine de factori. În rândul
acestora pot fi incluşi şi: controlul poluării, priorităţile naţionale, factori morali, politici şi
chiar condiţiile climaterice. Fiecare dintre aceşti factori poate fi cuantificat sau nu. Fiecare
factor are o anumită valoare şi rămâne doar la latitudinea analistului identificarea şi
măsurarea unui număr cât mai mare de factori de influenţă.
Privire de ansamblu asupra agriculturii
Grâul este unul din factorii-cheie ai controlului inflaţiei globale. Perspectiva creşterii
producţiei de grâu ar putea preveni tensiuni generate de lipsa hranei în mai multe regiuni ale
lumii, care au fost grav lovite de majorarea costului de producţie la principalele produse
alimentare, printre care şi pâinea. Printre principalii factorii care au declanşat actuala criză
alimentară se numără condiţiile meteorologice nefavorabile şi creşterea ponderii utilizării
suprafeţelor arabile pentru culturi pentru biocombustibili.
La nivel mondial Uniunea Europeană deţine locul întâi în ceea ce priveşte producţia
de grâu, urmată de China şi India.
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Tabelul 1
Repartizarea producţie mondiale de grâu în 2007 pe principalele ţări producătoare
– mil. tone –
Denumire
Uniunea Europeană

2002
133,6
4,4

2003
111,7
2,5

2004
149,4
7,8

2005
135,4
7,0

2006
126,7
5,5

România
90,3
86,5
91,6
96,3
104,5
China
72,8
65,1
72,1
72,0
69,4
India
Statele Unite ale
44,1
63,8
58,7
57,1
57,3
Americii
50,6
34,1
45,4
47,6
45,0
Rusia
Canada
16,2
23,6
25,9
25,6
27,3
18,2
19,2
19,5
21,6
21,3
Pakistan
19,5
19,0
21,0
21,0
20,0
Turcia
12,3
14,5
14,6
16,0
14,0
Argentina
12,5
13,4
14,0
14,5
14,5
Iran
Total producţie mondială
574,7
560,3
633,3
628,7
605,9
*)
estimări.
Sursa: FAOSTAT – Food and Agriculture Organization of the United Nations.

2007
121,0
2,9

2008*
124,7
3,1

109,9
74,9
53,6

104,0
69,3
49,3

49,4
20,6
23,5
17,7
14,0
15,0
607,0

44,9
25,2
21,7
17,5
15,2
14,8
725,0

În cadrul Uniunii Europene 2,40% din producţia de grâu a anului 2007 a fost asigurată
de România.
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Figura 1. Producţia de grâu în 2007 pe principalele ţări producătoare

Situarea României, şi a altor ţări din Europa, în zona de climă temperat-continentală
face ca sezonalitatea să fie determinată, în primul rând, de condiţiile climaterice. În cazul
exploataţiilor din România se poate constata influenţa majoră a sezonalităţii asupra producţiei
realizate şi, implicit, asupra costurilor de producţie unitare, asupra cifrei de afaceri obţinută,
iar în final asupra rezultatului exploatării. Reducerea costurilor totale, şi mai cu seamă a celor
fixe, în sezon, ce revin pe unitatea de produs nu reflectă însă o utilizare mai raţională a
resurselor consumate şi implicit o economisire reală. Sezonalitatea are o serie de efecte
negative asupra utilizării resurselor de orice natură, acestea fiind suprasolicite în perioada
sezonului sau incomplet folosite în extrasezon.
Prin definiţie calitatea cuprinde ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui
produs sau serviciu care îi conferă aptitudinile de a satisface nevoile exprimate sau implicite.
În cazul producţiei agricole calitatea este greu de definit, deoarece utilizările acesteia sunt
multiple şi fiecare dintre acestea solicită caracteristici tehnologice specifice.
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La nivelul Uniunii Europene dezvoltarea durabilă în agricultură este caracterizată prin:
− producerea de alimente de calitate şi în cantitate suficientă, care să răspundă
aşteptărilor societăţii;
− asigurarea viabilităţii exploataţiilor agricole;
− protejarea mediului înconjurător;
− întreţinerea resurselor naturale în starea actuală.
Tabelul 2
Utilizarea îngrăşămintelor în agricultură (mii tone)
Denumire
Îngrăşăminte chimice (substanţă activă)
- Azotoase
- Fosfatice
- Potasice
Îngrăşăminte naturale

2002
326
239
73
14
15.746

2003
362
252
95
15
17.262

2004
380
270
94
16
17.749

2005
461
299
138
24
16.570

2006
363
252
94
17
14900

2007
387
265
103
19
13.498

2008*
385
269
98
18
13.786

*)

estimări.
Sursa: Anuarul statistic al României, 2008.

Obţinerea unor produse agricole calitativ superioare presupune o agricultură biologică,
care să se bazeze, pe ridicarea conţinutului în materie organică a solului, prin folosirea
îngrăşămintelor organice naturale (gunoi de grajd, compost, îngrăşăminte verzi, tulbureală,
urină, must de gunoi de grajd). Acest tip de agricultură se poate practica cu succes în
exploataţiile agricole care au sector zootehnic taurin.
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Figura 2. Utilizarea îngrăşămintelor în agricultură în perioada 2002-2008

Tabelul 3
Principalii indicatori tehnico economici aferenţi sectorului agricol
Indicatori
UM
Suprafaţa cultivată, din care:
mii ha
- Cereale pentru boabe, din
mii ha
care
- Grâu
mii ha
Producţia agricolă de cereale
mii tone
pentru boabe, din care
- Grâu
mii tone
Producţia medie de grâu la
kg
hectar
*)
estimări.
Sursa: Anuarul statistic al României, 2008.

2002
9.002

2003
8.881

2004
8.528

2005
8.468

2006
7.884

2007
7.777

2008*
7.877

6.038

5.542

6.265

5.866

5.114

5.129

5.237

2.298

1.735

2.296

2.476

2.013

1.975

2.079

14.357

12.964

24.403

19.346

15.759

7.815

12.343

4.421

2.479

7.812

7.341

5.526

3.045

5.689

1.924

1.429

3.403

2.965

2.746

1.542

2.737
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Din punct de vedere al producţiei de grâu principalele întrebuinţări se regăsesc în
sectoarele de morărit şi panificaţie, producerea de biscuiţi şi paste făinoase, fabricarea
amidonului şi glutenului, nutreţ pentru animale, alcool alimentar, bioetanol etc.
kg/ha
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Figura 3. Producţia medie de grâu la hectar în perioada 2002-2008

Specialiştii consideră că sectoarele cele mai afectate de criza financiară, sunt
construcţiile, dezvoltatorii imobiliari şi agricultura. Efectele nefaste apar datorită faptului că
agricultura este subfinanţată, fărâmiţată, şi cu tehnologii învechite. Printre sectoarele cele mai
afectate se numără zootehnia, deoarece activitatea acesteia este influenţată de costurile din ce
în ce mai ridicate ale utilităţilor. Efectele crizei economice se vor resimţi cu preponderenţă pe
termen mediu si lung, şi mai cu seamă la nivel rural, adâncindu-se astfel decalajele înregistrate în prezent, între sectorul agricol românesc şi cel al ţărilor europene. Criza preţurilor
produselor agricole de bază, resimţită deja pe plan european, va conduce la diminuarea
profitului, si, respectiv, la decapitalizarea agricultorului care nu-şi vor putea acoperi costurile
de producţie.
În toamna anului 2008 doar 50% din suprafeţele pentru culturile de toamnă au fost
însămânţate.
Indiferent de destinaţia producţie de grâu unul dintre indicatorii urmăriţi se referă la
indicii de calitate, fiecare cu exigente specifice în ce priveste conţinutul de proteine şi
compoziţia acestora. În general cultivatorii de grâu trebuie să facă un compromis între
calitatea agronomică şi calitatea tehnologică a recoltei.
Criteriile calitative ale grâului şi făinii se referă la:
− calitatea comercială, care vizează relaţia dintre caracteristicile unui lot de grâu şi
restricţiile calitative ale comparatorului impuse prin contract şi poate evolua în funcţie de
disponibilităţile pieţei, numărul de clienţi şi presiunea preţului;
− calitatea reglementată, definită de maniera administrativă, care înglobează
ansamblul de elemente calitative care fac ca lotul să fie sănătos şi vandabil, permiţând
evitarea scoaterii pe piaţă a produselor inapte consumului uman sau animal;
− calitatea industrială, singura care ia în consideraţie ansamblul de elemente
obiective şi depinde de comportamentul grâului sau a fainii pe parcursul procesului de
transformare şi de consum de la agricultor la consumator;
− calitatea intrinsecă care se refera la patrimoniul ereditar al unui soi, care reprezintă
primul factor de variaţie a calităţii;
− calitatea igienică sau sanitară, care garantează absenţa produselor patogene în
boabe şi în produsele derivate (microorganisme, toxine, reziduuri de produse chimice folosite
la diferite tratamente);
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− calitatea nutriţională, produsele cerealiere trebuie să constituie baza piramidei
alimentelor, elaborata în 1992 de US Departament of Agriculture, pe baza studiilor epidemiologice şi fiziologice umane.
Implementarea noilor tehnologii şi creşterea producţiei agricole
Tehnologiile integrate contribuie la conservarea mediului înconjurător şi la obţinerea
de alimente sigure şi de bună calitate. Aceste tehnologii au ca obiectiv administrarea
exploataţiilor de mare productivitate într-un mod durabil, prin utilizarea mai bună a mecanismelor biologice ale sistemelor de culturi. Creşterea producţiei agricole şi a calităţii acesteia
nu exclude de loc utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor, ci se bazează mai ales pe
limitarea utilizării substanţelor chimice şi pe metode mai naturale privind protecţia culturilor,
decât cele utilizate în agricultura intensivă.
Renunţarea la tehnologiile specifice de cultivare a plantelor reprezintă o problemă
regăsită la nivelul fermelor agricole din România. În acest sens exemplificăm cele menţionate
anterior prin prezentarea performanţelor actuale înregistrate de o firmă din domeniu al cărui
obiect de activitate este cultivarea cerealelor. Chiar dacă cifra de afaceri şi profitul
înregistrează creşteri susţinute în perioada 2006-2008, prezintă interes evoluţiile eficienţei
cheltuielilor şi a ratelor de rentabilitate.
Riscul cu privire la calitatea produsului va fi redus, varietăţile şi hibrizii cultivaţi de
societate fiind aleşi împreună cu clienţii firmei în funcţie de necesităţile acestora privitoare la
calitatea şi caracteristicile producţiei.
Funcţionarea exploataţiei agricole se bazează pe o serie de „intrări” (inputuri) reprezentate de elemente materiale (seminţe, îngrăşăminte etc.), umane, financiare, informaţionale,
tehnologice, ştiinţifice etc., care în cadrul subsistemului de execuţie sau operaţional, sunt
transformate în produse vegetale, producţii, servicii, informaţii etc., care reflectă rezultatele
obţinute şi reprezintă „ieşirile” (outputuri) acestora.
Politica de preţ. este axată pe maximizarea raportului preţ - calitate, care să asigure un
potenţial ridicat şi flux bănesc ascendent sau constant, necesar atenuării variaţiilor specifice
care afectează cererea pentru aceste produse. Stabilirea preţurilor se realizează ţinând cont de
costurile de producţie implicate, de puterea de cumpărare a populaţiei, precum şi de impactul
pe care evoluţia cursului valutar îl are asupra preţului inputurilor (insecticide, pesticide etc.).
Dezvoltarea activităţii în 2007 şi 2008 prin achiziţia de utilaje a atras după sine o
majorare a producţiei agricole, o uşoară creştere a calităţii, dar şi o creştere semnificativă a
cheltuielilor de exploatare, situaţie considerată normală având în vedere schimbarea
tehnologiilor de producţie.

Tabelul 4
Evoluţia eficienţei cheltuielilor în perioada 2006-2008
Indicatori
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei CA
Cheltuieli materiale la 1.000 lei CA
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei CA

2006

2007

2008

977,05
362,44
58,84

961,39
354,33
189,50

927,01
375,86
193,83

La nivelul cheltuielilor de exploatare s-a înregistrat o majorare a eficienţei de la
977,05 lei în anul 2006 la 927,01 lei la 1.000 lei cifră de afaceri în anul 2008. În anul 2008,
datorită acţiunii diferite a factorilor de influenţă se constată creşterea nivelului cheltuielilor
materiale la 1.000 lei cifră de afaceri cu 21,52 lei. Cheltuielile cu personalul la 1.000 lei cifră
de afaceri au înregistrat evoluţiei ascendentă în perioada 2006-2008. În anul 2008 cheltuielile
cu salariile s-au majorat la 193,83 lei la 1.000 lei cifră de afaceri. Productivitatea medie
anuală a muncii a înregistrat o majorare de 13,76% în 2008, în timp ce salariului mediu anual
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a crescut cu 16,31% în 2008. Această situaţie poate fi considerată anormală, dar majorările
salariale au avut menirea de a stimula personalul existent la nivelul firmei.
În raporturile contractuale se alege calea cea mai rentabilă, pentru a putea obţine
costuri cât mai mici. Aprovizionarea se efectuează de la producătorii interni, societăţi private.
Aprovizionarea este realizată în concordanţă cu necesarul cantitativ, calitativ şi sortimentul
de produse.
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Figura 4. Evoluţia eficienţei cheltuielilor în perioada 2006-2008

Tabelul 5
Evoluţia ratelor de rentabilitate în perioada 2006-2008
Indicatori
Rentabilitate comercială
Rentabilitatea resurselor consumate

2006

2007

2008

2,30%
2,35%

3,86%
4,02%

7,30%
7,87%

Evoluţia ratelor de rentabilitate a înregistrat un trend ascendent în perioada 2006-2008
ca urmare, în principiu, a creşterii cheltuielilor din exploatare intr-un ritm inferior veniturilor
din exploatare.
9,00%
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8,00%
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Figura 5. Evoluţia ratelor de rentabilitate în perioada 2006-2008
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Cheltuielile materiale au în vedere necesarul de seminţe, îngrăşăminte, pesticide,
combustibil, piese de schimb, precum şi alte cheltuieli.
Tabelul 6
Volumul şi structura costurilor de producţie
Cheltuieli
Sămânţă
Îngrăşăminte
Chimizare
Irigaţii
Motorină
Personal
Terţi
Cheltuieli indirecte
Total

Valoare - lei
Tehnologie
Tehnologie
veche
nouă
54.000,00
54.000,00
86.950,00
107.730,00
2.070,00
10.350,00
0,00
180.000,00
51.763,83
42.084,41
3.121,40
2.645,25
976,00
738,28
9.700,89
10.708,22
208.582,11
408.256,16

Pondere
Tehnologie
veche
25,89%
41,69%
0,99%
0,00%
24,82%
1,50%
0,47%
4,65%
100%

Tehnologie
nouă
13,23%
26,39%
2,54%
44,09%
10,31%
0,65%
0,18%
2,62%
100%

Reuşita unei culturi depinde de respectarea tehnologiei specifice de cultură. Printre
elementele definitorii se remarcă:
− rotaţia culturilor;
− fertilizarea prin aplicarea gunoiului de grajd sau a substanţelor chimice pe bază de
fosfor şi potasiu;
− lucrările solului, cu respectarea calendarului agricol;
− sămânţa de calitate superioară, certificată, cu o valoare biologică şi culturală
ridicată, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: puritate peste 98%, capacitate germinativă
peste 90%, sănătoasă, umiditate sub 14%. Sămânţa trebuie tratată în mod obligatoriu cu
fungicide pentru protejarea împotriva principalelor boli şi dacă este posibil şi cu insecticide;
− semănatul, care trebuie în mod obligatoriu încadrat în epoca optimă.
Prin introducerea noilor tehnologii se observă schimbări în ceea ce priveşte structura
costul de producţie, prin reducerea costurilor aferente seminţelor, dar majorarea cheltuielilor
cu irigaţiile şi îngrăşămintele. Fertilizarea culturii de grâu se realizează în funcţie substanţele
nutritive existente în sol, necesarul de substanţe nutritive pentru dezvoltarea corespunzătoare
a plantelor, precum şi de aprovizionarea cu apa.
Tabelul 7
Principalii indicatori ai producţiei agricole
Indicatori
Suprafaţă
Total producţie
Producţie la hectar
Cost unitar
Preţ unitar de vânzare

UM
Hectare
tone
Tone/Ha
Lei/tonă
Lei/tonă

Tehnologie veche
225,00
450,00
2,00
463,52
500,00

Tehnologie nouă
225,00
1.057,50
4,70
386,06
500,00

În consecinţă, utilizarea tehnologiilor performante au ca efect creşterea producţie
medii la hectar şi implicit a producţiei totale la nivel de fermă. Efectele imediate ale acestor
modificări se răsfrâng asupra costului unitar, care presupune o economie de peste 75 lei/tonă,
adică cu aproximativ 17%.
Prin utilizarea noilor tehnologii se va obţine o majorare a producţiei medii la hectar de
la aproximativ 2,0 tone în prezent la 4,7 tone, adică un spor de aproximativ 2,35 ori. Mai
mult, creşterea producţiei medii la hectar va permite obţinerea unor venituri suplimentare, cu
o rată de rentabilitate a resurselor consumate mult superioară faţă de cea obţinută în mod
tradiţional.
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Utilizarea îngrăşămintelor naturale permit alinierea la standardul comunitar conform
Directivei 91/676/CEE transpusă în legislaţia naţională prin HG 964/2000 pentru prevenirea
poluării apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Implementarea acestui standard nu se
realizează doar prin simple investiţii, ci mai ales prin implementarea unui cumul de măsuri
tehnice şi tehnologice care vizează toate aspectele exploataţiei agricole şi la care vor
contribui direct sau indirect toate maşinile şi utilajele din cadrul acesteia.
Tabelul 8
Ratele de rentabilitate la nivel de fermă
Indicatori

Tehnologie veche
7,30%
7,87%

Rata rentabilităţii comerciale
Rata rentabilităţii resurselor consumate

Tehnologie nouă
22,79%
29,51%

În condiţiile în care costurile pentru un hectar irigat sunt de 1.815 lei, rezultă un câştig
pe fiecare hectar de 535 lei, adică ferma agricolă va avea un profit de 23%.
35,00%
tehnologie veche
30,00%

tehnologie noua

25,00%
20,00%
15,00%

Beneficii
suplimentare

10,00%
5,00%
0,00%
Rata rentabilităţii comerciale

Rata rentabilităţii resurselor
consumate

Figura 6. Ratele de rentabilitate la nivel de fermă conform celor două tehnologii de producţie

Ceva mai puţin se obţine în cazul în care nu se irigă pământul, la o producţie medie de
2.000 de kilograme la hectar pe care o valorifica la un preţ de 0,50 de lei/kg, venitul este de
1.000 lei, cheltuielile de 927 de lei/ha, iar profitul la hectar este 7,3%.
Pe lângă efectele economice vizibile prin intermediul costului de producţie se obţine o
creştere a calităţii producţiei agricole, fapt care determină valorificarea superioară a acesteia.
Posibilităţile de revigorare a agriculturii româneşti vizează atragerea de la Uniunea
Europeană în următorii patru ani a aproximativ 13 miliarde de euro, banii fiind alocaţi în cea
mai mare parte pentru dezvoltarea rurală. Totuşi se evidenţiază anumite piedici determinate
de scumpirea creditelor şi absenţa mecanismelor de susţinere a agricultorilor sectorul rural.
Toate acestea vor conduce la imposibilitatea accesării fondurilor europene şi deci la investiţii
reduse în mediul rural datorită faptului că producătorii nu vor dispune de sumele de banii
necesari pentru asigurarea cofinanţării proiectelor.
Concluzii
Pornind de la starea actuală a sistemelor de producţie din exploataţiile agricole din
ţara noastră şi orientarea structurilor şi tehnologiilor practicate, se impune analiza resurselor
şi modalităţilor de asigurare a acestora, necesare atingerii unui nivel calitativ superior şi o
creştere a performanţelor economice.
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Înlocuirea culturilor de grâu cu altele mai performante, care nu necesită costuri
ridicate şi care pot fi valorificate pe piaţă, ca de exemplu producţie de rapiţă, a determinat
reducerea la jumătate a producţiei de grâu în România faţă de anul 2004. În aceste condiţii
România contribuie la producţia de grâu din Europa cu 2,4% în 2008 faţă de peste 5% în anul
2004. Faţă de anul 2004 nu se înregistrează o reducere drastică a suprafeţei cultivate cu grâu,
dar cantitatea de produs finit pe hectar s-a diminuat cu aproximativ 20%. Prin urmare se
impune orientarea că tehnologii de producţie moderne, respectarea calendarului agricol,
aplicarea de îngrăşăminte naturale şi reînfiinţarea sistemului de irigaţii, fără de care orice
exploataţie agricolă nu este capabilă se obţină profituri satisfăcătoare.
Prin analiza comparativă a celor două sisteme aplicate la nivelul unei ferme agricole
se pot identifica diferenţele majore rezultate la nivelul costurilor de producţie, profitului şi a
ratelor de rentabilitate comercială şi a resurselor consumate.
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ANALIZA DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL INOVĂRII REGIONALE –
ABORDĂRI ŞI OPINII
Anca Maria HRISTEA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Orientările strategice comunitare pe care instituţiile europene le-au
promovat încă din octombrie 2006 au la bază faptul că cercetarea şi inovarea contribuie
direct la prosperitatea şi bunăstarea societăţii. Principalul obiectiv al politicii de cercetare şi
dezvoltare tehnologică promovat de Uniunea Europeană este ca în următorii ani, această
grupare regională să devină cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume.
Studiile arată că densitatea reţelelor locale de cunoştinţe dar şi gradul de implicare a
acestora la realizarea unui plus de bogăţie în regiune ar putea contribui decisiv la dinamismul şi competitivitatea întreprinderilor, a mediului de afaceri, în general. Promovarea
politicii de inovare la nivel regional impune un diagnostic permanent al mecanismelor de
punere în aplicare a sistemului de inovare regională astfel încât eforturile să se concentreze
asupra priorităţilor incontestabile, creatoare de valoare adăugată, renunţându-se la efortul
de a descifra detaliile fără efecte viitoare deosebite.
Cuvinte-cheie: regiune; inovare; strategie; metodologie; diagnostic; analiză.

În cadrul programelor europene de creştere a competitivităţii la nivel regional şi a
ocupării forţei de muncă, regiunile sunt adesea gestionarii unor subvenţii globale, pentru a
căror utilizare, Comisia Europeană recomandă realizarea unor diagnostice care să evidenţieze
punctele forte şi punctele slabe ale teritoriilor din prisma inovaţiei astfel încât sa se poată
ajunge la consolidarea unei strategii de inovare eficace şi pertinentă în raport cu mizele
europene.
Proiectele româneşti privind inovarea regională, prin demersul ştiinţific pe care îl
intenţionează, îşi propun să furnizeze pentru responsabilii locali dar şi specialiştilor din
cercetare, învăţământ, laboratoare etc. o metodologie robustă de diagnostic teritorial alături
de instrumentele de pilotaj şi management inovator.
Abordarea sistemică, concept creativ al inovării
În literatura de specialitate se arată că reţelele de cunoştinţe reprezintă un factor
colectiv de performanţă economică şi una dintre axele cele mai importante ale politicii
moderne de inovare. Noţiunea de “societate bazată pe cunoaştere” a devenit în ultimii ani un
concept comun tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Fiecare agent economic,
manager de întreprindere, cercetător sau angajat intră în contact cu numeroase entităţi, fie în
cadrul propriei unităţi fie în alte unităţi situate în aceeaşi arie geografică sau în regiuni/ţări
diferite. Din experienţa statelor dezvoltate, s-a constatat că eficacitatea şi productivitatea
fiecărui agent economic depinde în mare măsură de numărul şi intensitatea acestor legături
care devin mai eficiente atunci când proximitatea geografică este mai mare; din acest motiv,
unul din obiectivele centrale ale politicilor comunitare europene îl reprezintă dezvoltarea
inovării la nivel regional. Frecvent, utilitatea şi claritatea informaţiilor ştiinţifice se pierde
atunci când transmiterea lor nu se realizează direct, prin dialog, ci utilizând tehnici
informatice de comunicare, deoarece fie formularea mesajului fie conţinutul lor este
denaturat. Din acest motiv, în elaborarea şi urmărirea punerii în practică a unor proiecte
novatoare, se preferă întâlnirile „face to face”. Inovarea este un proces interactiv. În acest
scop, producţia de cunoştinţe este necesară, însă nu şi suficientă pentru inovaţie; ea creează
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un potenţial care capătă un sens doar dacă există cerere finală. Producţia de cunoştinţe trebuie
valorificată prin intermediul interacţiunii permanente dintre producători, antreprenori,
utilizatori sau intermediari de cunoştinţe şi instituţii publice.
Rolul primordial al cunoaşterii la nivelul societăţilor, instituţiilor de învăţământ
superior şi de cercetare poate fi descris prin imaginea de „elice triplă” (ştiinţă-industrie,
industrie-stat, stat-ştiinţă) care este percepută ca fiind AND-ul ţesutului economic şi al
inovării. În funcţie de circumstanţe, universităţile, industriile şi organismele publice pot juca
roluri diferite în procesul de inovare, în jurul celor trei mari actori, ştiinţă – stat-industrie
gravitând şi o mare varietate de reţele instituţionale. Deciziile colective sunt rodul aranjamentelor instituţionale complexe dintre numeroşii parteneri locali şi naţionali, în mijlocul cărora
colectivităţile publice exercită o influenţă dominantă.
Un fenomen des întâlnit în democraţiile moderne, îl constituie pluralitatea actorilor în
elaborarea politicilor de inovare regională. Deseori aceştia se situează pe poziţii concurenţiale.
Din acest motiv, o guvernare instituţională corectă a procesului de inovare presupune şi crearea
unui echilibru între autonomia, cooperarea şi concurenţa actorilor implicaţi. Pentru a garanta
dezvoltarea pe termen lung a regiunilor economice, guvernarea instituţională trebuie să
stabilească „regulile jocului” în aşa-numita „competiţie” instituţională (cooperare-competiţie);
se impune deci, diferenţierea subiectelor care fac obiectul unor codecizii şi presupun
coordonare în activitate, de cele care asigură dinamica teritorială printr-o formă a politicii
concurenţiale. Regulile jocului indică direcţiile asupra cărora se poate acţiona astfel încât să se
obţină maximum de efect. Literatura franceză dar şi a altor state europene, recomandă o
delimitare a domeniilor de acţiune a actorilor la nivel regional, după cum urmează:
− domenii comune: diagnosticul, viziunea, marile axe ale politicii, managementul
priorităţilor dificile etc.
− domenii coordonate: ajutorul financiar şi fiscal, incubatoarele, parcurile ştiinţifice
publice, organismele de transfer de tehnologie finanţată din fonduri publice;
− domenii concurenţiale: serviciile întreprinderilor, consilierea în inovaţie şi
tehnologie, finanţarea întreprinderilor, incubatoarele/pepinierele private, şi alte acţiuni care
induc efecte prin eforturi private.
Definirea politicilor regionale de inovare presupune cunoaşterea detaliată a funcţionării economiei regionale şi evaluarea economică a strategiilor publice existente.
Sistemele regionale de inovare, domeniu de diagnostic strategic
Rolul analizei diagnostic la nivel regional constă în identificarea punctelor forte si a
punctelor slabe specifice procesului de inovare; ea trebuie sa fie metodică şi să depăşească
simpla enumerare a elementelor statistice generale (personal de cercetare, valoare adăugată,
investiţii, cheltuieli de cercetare, număr de brevete etc.) sau a listei universităţilor, centrelor
de cercetare existente, incubatoarelor etc., fără a fi însoţite de comentarii argumentate si
fundamentate ştiinţific.
Concluziile rezultate în urma analizei unei regiuni trebuie sa fie completate cu
diagnosticarea mizelor globale proprii regiunii, printr-o examinare a dinamismului
microeconomic al actorilor sistemelor de inovare, prin aprecierea capacităţii acestora de a
genera cunoştinţe şi de a le transforma în produse şi servicii noi sau în „business models”
(inovatoare), prin evaluarea accesului la capital etc.
Analiza diagnostic în domeniul inovării la nivel regional este imperativa şi trebuie să
cuprindă trei dimensiuni principale:
− analiza componentelor globale pe baza indicatorilor de activitate economică şi ai
potenţialului de inovaţie;
− analiza actorilor şi a reţelelor sistemului regional de inovaţie;
− descrierea funcţionării procesului de guvernare a inovării şi a celui de determinare
a priorităţilor strategice.
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Descrierea aprofundată a importanţei şi dinamicii principalelor grupe de activităţi
permite poziţionarea specializării regiunii ca punct forte sau slab şi redactarea listei
clusterelor de activităţi strategice asupra cărora vor fi realizate ulterior cele mai sistematice
studii şi se vor elabora programelor de acţiune. Analiza diagnostic va viza elementele
„macroeconomice” ale sistemului regional de inovare, grupate în următoarele categoriile:
indicatori generali ai activităţii economice, resurse umane, resurse financiare, date despre
mediul de inovare, outputs „inovaţie”, dinamica inovaţiei.
Diagnosticul constă în analiza sistemică a activităţii regionale, sub diverse aspecte,
prin identificarea principalilor indicatori care pot să ofere informaţii despre gradul de inovare
al regiunii şi prin efectuarea unor comparaţii între regiuni sau cu mediile europene, ale altor
ţări etc. Analiza diagnostic impune aplicarea unui ansamblu de metode cantitative şi
calitative, printre care, un grad mare de utilizare vor avea:
− metodele statistice: indicii, coeficientul de concentrare Gini, ratele de creştere,
greutatea specifică, ritmurile medii etc.,
− funcţiile scor;
− grilele de evaluare;
− tehnica profilelor;
− descompunerea, gruparea şi comparaţia;
− analiza SWOT;
− metoda Pareto;
− sondajele şi chestionarele etc.
Ca linii generale, diagnosticul presupune parcurgerea următoarelor etape:
− Identificarea scopului analizei inovării la nivel regional;
− Determinarea factorilor de influenţă, a relaţiilor de cauzalitate dintre aceştia
precum şi a metodelor – cantitative şi calitative – aplicabile;
− Analiza rezultatelor înregistrate şi interpretarea lor pe regiuni;
− Propunerea unui plan de acţiune la nivel regional;
− Stabilirea strategiei regionale de inovare;
− Prezentarea unui model informatic pentru evaluarea gradului de inovare la nivel
regional.
Diagnosticul se va finaliza prin evidenţierea în sinteză a punctelor forte – punctelor
slabe iar concluziile vor conduce la formularea strategiei de inovare a regiunii.
Comparaţia, ca metodă calitativă de analiză diagnostic, se recomandă a se realiza prin
raportarea rezultatelor proprii regiunii cercetate la datele aferente altor regiuni şi ţări
europene. Nici un indicator nu are valoare ştiinţifică dacă nu este comparat în timp şi/sau
spaţiu:
Regiunile folosite ca bază de comparaţie în interpretare pot fi româneşti (ele între ele
însele) deoarece scopul acestor comparaţii nu este acela de a clasifica regiunile, aşa cum face
de exemplu European Innovation Scoreboard, nici de a sugera responsabililor regionali
reproducerea unui model considerat a fi cel mai bun ci doar de a invita la reflecţie pornind de
la datele prezentate. Dificultatea majoră în analizarea procesului de inovare atât la nivel
naţional cât şi regional, provine în principal din limitele aparatului statistic şi din faptul că
urzeala inovării nu este foarte bine localizabilă, altfel spus, nu se dispune de informaţii
suficiente cu privire la inovare.
European Inovation Scoreboard, de exemplu, a limitat analiza la un set de 7 indicatori
care descriu caracteristicile principale ale inovării în regiunile europene: numărul
personalului angajat în ştiinţă şi tehnologie, gradul de participare la formarea continuă a
persoanelor cu vârste de 25-64 de ani, ponderea Cercetării – Dezvoltării publice (C-D) în
PIB-ul regiunii, ponderea Cercetării – Dezvoltării private în PIB-ul regiunii, locurile de
muncă existente în sectoarele manufacturiere de medie - înaltă şi înaltă tehnologie (% din
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ocuparea totală), locurile de muncă existente în sectoarele de înaltă tehnologie din servicii (%
în ocuparea totală) şi numărul brevetelor depuse la milionul de locuitori.
Prezenta lucrare ştiinţifică se doreşte a fi o sinteză a cercetării efectuate de autor cu
ocazia raportării primei etape din cadrul proiectului INNOREG – MODEL ŞI PROGRAM
INFORMATIC PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE INOVARE LA NIVELUL
REGIUNILOR DE DEZVOLTARE (INNOREG)- 2008-2011 (vezi explicaţii în lucrarea
„Inovarea – piatră unghiulară a succesului economic la nivel regional şi internaţional”), în
cadrul căreia partenerul ASE a avut ca responsabilitate, studiul analizelor diagnostic în
domeniul inovării la nivel regional.
Selecţia indicatorilor utilizaţi în diagnosticarea regiunii
Deşi intenţia autorilor în cadrul proiectului INNOREGeste de a identifica un număr
important de indicatori care pot oferi informaţii utile privind gradul de inovare din România –
la nivel regional – experienţa statelor europene care au încercat acelaşi procedeu, arată că
analiza se va limita doar la o parte dintre ei, din raţiuni care ţin de finalitatea diagnosticului,
care are ca scop oferirea unui cadru de lucru, comun şi simplu, într-un scop operaţional, în
termeni de politici publice. Elementele propuse a face parte din diagnostic sunt disponibile în
general, în principalele surse informaţionale (Eurostat, indicatori generali identificaţi de
fiecare regiune etc.).
Culegerea informaţiilor, care permite construirea indicatorilor de inovare se loveşte de
un obstacol redutabil: cel al caracterului incert al procesului de inovare. Tradiţia privilegiază
brevetele (în raport cu numărul şi citarea lor) pe de o parte şi input-urile cercetării, pe de altă
parte (cheltuieli pentru Cercetare-Dezvoltare, număr de cercetători, personal de cercetare etc),
ca fiind repere relevante în evaluarea procesului de inovare. În ultimii ani, au fost înregistrate
progrese în ceea ce priveşte modul de recenzare a invenţiilor efectiv comercializate însă
importanţa acestor lucrări rămâne încă limitată deoarece colectarea informaţiilor este foarte
lentă.
Problema care se pune este cea a determinării măsurii în care aceşti diferiţi indicatori
se combină, sunt substituibili sau sunt complementari. Mulţi dintre indicatorii specifici
procesului de inovare se redivizează, foarte adesea în cadrul sectoarele manufacturiere „high
tech” în sensul că fiecare dintre ei poate fi utilizat ca „o variabilă latentă a performanţei
inovatoare”. Situaţia este în revanşă, mult mai complicată în alte sectoare („low tech” şi
servicii).
Un studiu efectuat de Autant-Bernard şi N. Massard, insistă supra a cinci indicatori de
output pe care ii aplică asupra datelor departamentale din cazul Franţei. Principalele
informaţii de output ale inovării, în opinia lor sunt: numărul total de brevete depuse având o
proiectare în cadrul departamentului, numărul de proiectări aparţinând unei întreprinderi care
a introdus o inovaţie, numărul de proiecte aparţinând unei întreprinderi care a introdus o
inovaţie ca metodă etc.
Se subînţelege că diagnosticul fiecărei regiuni va impune analize complementare în
funcţie de necesităţi, proiectul de cercetare ce urmează a fi elaborat neoferind decât un cadru
comun minim de analiză şi de prezentare, care este chemat sa evolueze odată cu ameliorarea
aparatului statistic.
Inovarea este un fenomen multiform care poate fi analizat ca un proces de transformare a resurselor şi care este simultan manifestarea şi rezultatul unei anumite dinamici.
Literatura de specialitate francofonă, descrie diferitele dimensiuni ale inovării printr-un
ansamblu de componente care pot fi analizate, fiecare, prin intermediul unui set de indicatori,
enumeraţi de altfel şi mai sus:
− indicatori generali ai performanţelor activităţii economice: se referă la descrierea,
cu ajutorul acestui subansamblu de indicatori, a datelor demografice şi economice globale ale
regiunii, care apar mai mult ca bază de date dar şi ca rezultante ale sistemului de inovare.
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− structura activităţilor economice: structurile activităţii sunt la fel de bine o „intrare”
dar şi un rezultat; o orientare forte a regiunii spre „high tech” evidenţiază o performanţă
pozitivă a inovării şi în acelaşi timp, un factor favorabil de dezvoltare a unor noi capacităţilor
productive.
− resursele umane ale inovării: în toate studiile asupra inovaţiilor şi teritoriilor,
gradul de pregătire al resurselor umane apare ca unul dintre elementele cele mai directe în
realizarea procesului de inovare.
− resursele financiare ale inovării, constituie de asemenea un factor important, în
toate formele sale.
− datele privind mediul – ambientul de inovaţie: capacitatea culturală şi tehnică de
difuzare a inovaţiilor în economie este o dimensiune esenţială însa nu poate fi apreciată astăzi
decât prin prisma unor elemente parţiale şi adesea fragile.
− „output innovation”: dinamica ieşirilor apare ca o componentă particulară a
sistemului regional de inovare, deoarece evoluţia ansamblului se poate manifesta sub forme
foarte variate.
Aceste subansamble creează între ele un sistem, ceea ce înseamnă că fiecare,
reprezintă pe de o parte elemente de cauzalitate pentru alte subansamble iar pe de altă parte,
rezultante ale altor componente. Este cunoscută această sinergie şi din analiza diagnostic
desfăşurată la nivel de întreprindere, unde acelaşi indicator poate reprezenta cauza dar si
efectul altor fenomene economice. Se creează astfel interacţiuni mutuale care generează o
dinamică favorabilă sau invers, riscă să antreneze o pierdere de competitivitate colectivă. De
exemplu, performanţa şi dinamica „innovation” a regiunii depind în egală măsură de
resursele umane şi financiare; dar la nivelul concurenţei internaţionale privind
talentele/aptitudinile umane şi finanţările, creşterea resurselor este legată de atractivitatea
regiunii şi deci, de performanţele sale. Este doar unul dintre exemple care arata că structurile
economice sunt strâns legate pe termen lung de alte dimensiuni ale sistemului de inovare.
Fiecare dimensiune este implicată în diagnostic printr-un ansamblu de statistici
disponibile: diagnosticul este deci strict condiţionat de posibilităţile aparatului statistic. În
majoritatea cazurilor, pertineţa fiecăruia dintre indicatorii reţinuţi pentru a reflecta
componenta aflată în discuţie, respectiv inovarea, dacă ar fi abordată izolat, ar deveni un
subiect de dezbatere vast şi steril; trebuie însă facută o selecţie şi o determinare a măsurii în
care aceştia se combină şi dau o rezultantă comună; scopul principal este de a aplica
componentele inovării într-o manieră omogenă pentru ansamblul regiunii.
În anumite situaţii, dacă e cazul, se vor menţiona statistici care vor putea fi disponibile
într-un viitor apropiat sau care sunt în curs de dezvoltare. Este vorba, de exemplu, de
posibilităţile limitate în prezent de exploatare la nivel regional a anchetelor CIS. Analizele
acestui organism permit beneficierea de informaţii precise cu privire la importanţa şi
relevanţa politicii de inovare în întreprinderi. Până în prezent, această anchetă europeană, nu
a fost concepută într-o optică a regionalizării rezultatelor sale.
Pentru fiecare indicator, ar fi utilă realizarea simultană, pe măsura posibilităţilor a
unei:
− analize în timp (pentru o perioadă cat mai mare, ţinând cont de natura structurală a
fenomenelor în cauză), cu poziţionarea regiunii în raport cu tendinţa medie a regiunilor de
referinţă;
− analize în spaţiu, comparaţii cu regiunile naţionale similare sau cu regiunile
europene de referinţă; dacă este posibil comparaţia se va realiza şi cu minimum un stat
american, de talie medie şi o regiune canadiană. Pentru Europa este propusă o listă a acestor
regiuni; ea se referă la regiunea Flandra, Ţara Bască, Austria Înaltă, Piemontul şi Regiunea
Midlands din Regatul Unit.
− poziţionări ale ansamblului cercetat în raport cu regiunile europene.
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Diferitele categorii de indicatori propuşi de autori au ca scop principal uşurarea
analizei prin încadrarea rezultatelor, ca puncte forte/puncte slabe ale regiunii în baza unei
descrieri foarte riguroase (analiza swot). Pentru fiecare subansamblu, se va realiza un tip de
sinteză sub forma unei aprecieri a potenţialului de ansamblu al categoriei, cotată pe o scara
cantitativă, de la 1 la 5, în principal prin comparaţii cu regiuni de referinţă europene;
interpretările vor permite scoaterea în evidenţă a acţiunilor posibile şi prioritare faţă de
constatarea făcută.
Analiza priorităţilor strategice la nivel regional
Metodele utilizate pentru formularea şi analiza opţiunilor strategice publice sunt foarte
variate. Deciziile strategice şi bugetare în general sunt fructul experienţei şi al inspiraţiei
echipelor de specialişti implicate. O importanţă deosebită în elaborarea strategiei regionale de
inovare o are probarea aportului modalităţilor de raţionament cu privire la metodele
cantitative. Literatura de specialitate recomandă responsabililor publici precizarea criteriilor
personale de selecţie şi pornind de la acest fundament, modalitatea de construire a unei
“strategii de bază”. După prelucrarea informaţiilor, se sugerează reflectarea asupra modului
de guvernare şi pilotare a punerii în practică a strategiei de inovare pentru a găsi căi viabile
de ameliorare. Noţiunea de strategie, binecunoscută de domeniile militare, a fost preluată,
chiar impusă şi întreprinderilor începând cu anii ’70, pentru a marca mai bine calea de acţiune
într-un mediu cu mutaţii rapide şi dominat de incertitudini puternice pe toate planurile.
Demersurile strategice constau în determinarea activităţilor „considerate ca fiind cele mai
interesante” pentru întreprinderi.
Viziunea strategică se impune în prezent şi colectivităţilor publice, statelor sau
regiunilor care trebuie să identifice mizele majore ale entităţii, direcţiile de acţiune, domeniile
prioritare sau modul cum trebuie să fie concentrate resursele publice şi cum să se identifice
direcţiile spre care este necesar să se realizeze convergenţa viziunilor actorilor locali.
Obiectivul central al strategiei regionale de inovare îl constituie dezvoltarea economică pe termen lung. Competitivitatea şi creşterea economică pe termen lung apar adesea
secundare comparativ cu obiectivele considerate majore pentru regiune: creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă şi asigurarea echităţii sociale. Inovarea este percepută uneori ca
fiind implicată direct în adâncirea inegalităţilor sociale şi favorizarea unui număr limitat de
antreprenori şi salariaţi. Studiile internaţionale evidenţiază faptul că pe plan mondial, există o
anumită reticenţă în rândul populaţiei în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei mondiale ca
efect al inovaţiei. Unii autori sunt de părere că inovarea determină creşterea gradului de
tehnicitate şi diminuează rolul muncii umane. Un exemplu simplu, arată că în deceniul trecut
numai prin informatizarea sistemului bancar german, numărul de angajaţi s-a redus cu 70%.
În mod similar, şi alte domenii au renunţat la forţa de muncă în favoarea tehnologiei, cu
scopul reducerii cheltuielilor. Alţi autori consideră că inovarea reduce pe de o parte cererea
de forţă de muncă în anumite sectoare dar este şi un generator important de noi profesii şi
meserii, prin crearea de noi domenii de activitate. Adevărul se va afla în timp; la nivel global,
sărăcia este încă un flagel devastator.
Instrumentele politicii regionale de inovare şi eficacitatea lor
Politica de inovare dispune de un arsenal numeros de instrumente, unele dintre ele
fiind enumerate în cele ce urmează:
− Acţiuni la nivelul resurselor fizice:
− Stimularea economiilor şi investiţiilor precum şi a acţiunilor care să determine
atractivitatea regiunii pentru investiţii „externe”.
− Atragerea investiţiilor în educaţie şi cercetare, pentru
- infrastructură;
- dotări ale universităţilor sau organismelor de cercetare;
- provocări pentru îmbunătăţirea calităţii cercetării şi producţiei universitare;
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– Acţiuni pentru dezvoltarea dinamismului antreprenorial:
- acţiuni care tind să faciliteze antreprenoriatul inovator şi mediul său juridic şi
fiscal, dependent în principal de stat;
- sprijin financiar direct şi indirect;
- susţinerea creării şi creşterii întreprinderilor inovatoare, graţie infrastructurilor, ca
parcuri ştiinţifice, incubatoare sau tehnopoli;
– Acţiuni privind interacţiunile cunoştinţelor între actorii economici:
- celule de susţinere a spin-off-ului în universităţile sau centrele de cercetare
private, de susţinere a seed capital (amorçage) sau a capitalului de risc.
- susţinerea dinamicii fenomenului de inovare la nivelul “ţesutului” economic, în
special prin acţiuni de consiliere privind profitul IMM, acţiuni de stimulare a
cererii de cunoştinţe, acţiuni de transfer de cunoştinţe după instituţionalizarea
învăţământului superior;
- susţinerea/dezvoltarea unui ansamblu de intermediari privaţi;
- susţinerea politicilor polilor de inovaţie (sau de competitivitate) et a «clusters»;
– Acţiuni de «policy intelligence» ceea ce echivalează cu acţiuni tip conduită pentru
ameliorarea eficacităţii mijloacelor de aplicare în practică, atât la nivelul definirii politicilor
cât şi de urmărire a lor.
Există o reală dezbatere cu privire la eficacitatea economică a multor dintre aceste
instrumente; concluziile dominante sunt că instituţiile publice cu drept de decizie trebuie să
se întrebe întotdeauna „ce eficacitate aşteaptă de la instrumentele utilizate?”, deoarece aceasta
depinde în mare măsură de circumstanţele şi datele microeconomice: selectivitatea şi
procesul de identificare a întreprinderilor cu susţinere în inovaţie, managementul competenţei
şi funcţionarea efectivă a infrastructurilor de cunoştinţe, chiar şi simpla realizare materială a
echipamentelor în cauză etc.
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INOVAREA – PIATRĂ UNGHIULARĂ A SUCCESULUI ECONOMIC
LA NIVEL REGIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
Anca Maria HRISTEA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Într-o lume în continuă schimbare, în care interdependenţele dintre state
sunt tot mai evidente iar concurenţa şi inegalităţile dintre naţiuni se adâncesc, unul dintre
obiectivele centrale ale epocii actuale se doreşte a fi creşterea gradului de competitivitate şi
inovare atât la nivel microeconomic cât şi la nivel regional şi internaţional. Procesul de
inovare presupune conversia unor noi cunoştinţe în beneficii economice şi sociale, ca
rezultat al unor interacţiuni complexe între numeroşi actori în cadrul unui sistem constând
într-un mediu (local, naţional, regional) ce conţine firme productive şi de desfacere, institute
de cercetare, finanţatori, precum şi reţelele prin care toţi aceştia intră în contact.
Cuvinte-cheie: regiune; inovare; competitivitate; metodologie; diagnostic; evaluare.
JEL classification: A, F,G,H,R
Globalizarea – un joc cu sumă pozitivă?
Mondializarea economiilor a accentuat competiţia dintre teritorii, state şi regiuni.
Mutaţiile geo-economice înregistrate în ultimii ani, delocalizarea şi relocalizarea activităţilor
se regăseşte în prezent, se pare, într-o redistribuire a actorilor economici pe scena
competitivităţii şi mai mult, într-o adâncire a decalajelor dintre statele bogate şi cele sărace.
Lideri mondiali precum SUA sau Japonia întâmpină concurenţă puternică în domeniul
inovaţiei din partea unor state care în urmă cu câteva decenii erau preferate doar pentru forţa
de muncă ieftină. Transferul de tehnologie dinspre ţările bogate spre astfel de state a
reprezentat pentru cele din urmă trambulina de lansare către o nouă lume care pare să se
contureze. Dacă în anul 1990, producţia de înaltă tehnologie a Chinei reprezenta mai puţin de
10% din producţia SUA, în anii 2000 aceasta se situează la aproximativ jumătate.
Unii autori consideră că marile platforme mondiale ale inovării trebuie să se adapteze
rapid şi să descopere noi nişe pentru a contracara imensele puteri demografice – China, India
sau Brazilia – cu potenţial prezent de dezvoltare în toate domeniile. Caracterul particular al
creşterii economice fără precedent al unor state precum China şi India fac ca pe termen mediu
să se asiste la schimbări în peisajul internaţional, iar statele avansate precum SUA şi
numeroase ţări europene să fie ameninţate de „tigrii asiatici”. Importanţa „armatei de
rezervă” pe care o reprezintă resursa umană, respectiv sutele de milioane de chinezi şi indieni
capabili să se adapteze la schimbare şi să atingă un înalt nivel educativ este evidentă.
Creşterea eficienţei în cele două state şi orientarea spre inovare tehnologică generează
numeroase avantaje comparative, evidenţiate şi de teoria ricardiană, în lupta entităţilor pentru
supremaţie.
Pornind de la aceste considerente şi statele europene consideră crucială problema
referitoare la definirea şi punerea în practică a unei strategii colective cât mai eficace, care să
limiteze aceste mutaţii şi să sprijine Europa în îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa mondială în
acest domeniu. Competiţia economică reprezintă în prezent baza unui “război permanent al
mutaţiilor” şi nicio poziţie de lider nu mai poate fi considerată sigură şi durabilă. Câştigătorii
de azi pot deveni perdanţii de mâine. Inovaţia este considerată cheia prosperităţii
întreprinderilor şi teritoriilor geografice.
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Stimularea creativităţii şi inovării la nivel european
Noile tendinţe pe plan mondial vizează implicarea într-o măsură mai mare a
potenţialului ştiinţific în toate domeniile productive. În acest context şi Programele
operaţionale 2007-2013 privind Fondurile structurale europene au ca nouă prioritate
dezvoltarea inovării în conformitate cu Strategia de la Lisabona. Acestea reprezintă o
oportunitate deosebită menită să stimuleze inovaţia tehnologică şi non-tehnologică în
întreprindere iar analizele diagnostic teritoriale au în principal rolul de a determina potenţialul
regional de inovare, modul şi importanţa finanţărilor publice naţionale şi comunitare de care
se dispune. Aşa cum evidenţia în una din alocuţiunile sale şi comisarul european pe probleme
de Politică regională, Danuta Hubner, strategiile regionale trebuie să privilegieze investiţiile
în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, inovaţiei, capitalului uman şi spiritului
antreprenorial şi să analizeze în ce măsură aceste investiţii răspund nevoilor specifice de
dezvoltare economică a fiecărei regiuni.
Orientările strategice comunitare pe care Consiliul European le-a adoptat în octombrie
2006 în materie de inovaţie şi cercetare, conferă politicii de coeziune un dublu rol: pe de o
parte aceasta trebuie să sprijine regiunile în aplicarea planurilor de acţiune şi a strategiilor
regionale de inovare care vizează creşterea competitivitaţii entităţilor implicate şi a Uniunii
europene, în ansamblul ei. Pe de altă parte aceasta trebuie să contribuie la creşterea capacităţii
de cercetare ştiinţifică şi inovare în regiune până la un nivel care să le permită participarea la
proiectele transnaţionale de cercetare.
Studiile internaţionale arată că densitatea şi vitalitatea reţelelor locale de cunoştinţe
contribuie semnificativ la dinamismul si competitivitatea întreprinderilor şi conferă un rol
esenţial politicilor locale şi în special regionale de dezvoltare economică. Din cercetările
realizate, autorul prezentei lucrări a constatat că autorităţile regionale, inclusiv din România,
au nevoie de un diagnostic foarte fin şi permanent al mecanismelor de punere în mişcare a
„maşinii de inovare regională” cu scopul concentrării eforturilor asupra priorităţilor
incontestabile şi creatoare de bogăţie. Dezvoltarea durabilă prin inovare se bazează pe
intensificarea activităţii regionale pentru mediul de afaceri, prin atragerea de talente şi prin
dezvoltarea accesului la cunoaştere şi oportunităţi. Mai mult, o atenţie sporită trebuie să se
acorde menţinerii regionale şi îmbunătăţirii capitalului uman, promovării cooperării între
companii, facilitării armonizării cunoştinţelor cu piaţa internaţională şi sprijinirii obţinerii
drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru stimularea competitivităţii sistemului economic
regional se va avea în vedere reducerea decalajului tehnologic semnificativ prin facilitarea
achiziţionării de echipament, tehnologie şi servicii. În ceea ce priveşte sistemul educaţional se
urmăreşte dezvoltarea unor programe de doctorat şi post doctorat în asociere cu mediul de
afaceri.
Regiunile sunt adesea gestionarii unor subvenţii globale în cadrul programelor de
competitivitate regională şi ocupare a forţei de muncă. În acest context, Comisia Europeană
subliniază faptul că în cadrul programelor 2007-2013, diagnosticele efectuate trebuie să se
concentreze pe punctele forte şi slabe ale teritoriilor din punctul de vedere al inovării astfel
încât sa se poată ajunge la consolidarea unei strategii de inovaţie eficace şi pertinentă în
raport cu mizele europene.
Demersul ştiinţific intenţionat în direcţia construirii unui model informatic de evaluare
a gradului de inovare la nivel regional îşi propune să furnizeze pentru responsabilii regionali
dar şi specialiştilor din cercetare, învăţământ, laboratoare etc. o metodologie robustă de
diagnostic teritorial, instrumentele de pilotaj şi management inovator.
Un studiu recent realizat la nivel european, arată că Europa a început sa recupereze din
decalajul care o desparte de principalii săi rivali economici, SUA si Japonia, la nivel de
performanţe în domeniul inovării. Primul loc este ocupat de Elveţia, urmată de Suedia,
Finlanda, Germania, Danemarca şi Regatul Unit. Toate aceste şase ţări se situează mult mai
bine decât alte state europene şi evident, decât UE, în ansamblul ei. De remarcat că, noile
state membre au înregistrat cele mai mari succese, în special Cipru, România si Bulgaria, deşi
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performanţele acestora în domeniu se menţin sub media europeană. Tendinţele sunt
evidenţiate în tabloul de bord al inovării europene pentru anul 2008. În a 8-a ediţie a
raportului publicat de European Innovation Scoreboard, apărut în ianuarie 2009, realizat de
Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and
Technology, a fost măsurată performanţa ţărilor membre ale UE sub aspectul gradului de
inovare. Potrivit acestei publicaţii, diferenţele de performanţă în inovare împart ţările din UE
în patru grupe:
− Grupa 1. Elveţia, Suedia, Finlanda, Germania, Danemarca şi Regatul Unit – lideri
în materie de inovare, cu performanţe situate mult peste media UE.
− Grupa 2. Austria, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Franţa şi Ţările de Jos aflate pe
locul al doilea, cu performanţe de asemenea situate peste media UE.
− Grupa 3. Cipru, Islanda, Estonia, Slovenia, Republica Ceha, Norvegia, Spania,
Portugalia, Grecia Italia considerată a inovatorilor moderaţi, cu performanţe în materie de
inovare sub media UE.
− Grupa 4. Malta, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania, Croaţia, România, Letonia,
Bulgaria şi Turcia grupa ţărilor în curs de recuperare a decalajelor, cu performante în
domeniul inovării aflate mult sub media UE. Bulgaria şi România sunt ţările cu cel mai rapid
ritm de îmbunătăţire a performanţelor.
Realizat pe baza datelor existente înaintea declanşării crizei financiare, studiul
utilizează 29 de indicatori pentru evaluarea nivelul de inovare al unui stat. Inovarea este
considerată în prezent principalul factor de stimulare a creşterii economice şi principalul
mijloc prin care se pot preveni unele riscuri precum schimbările climatice. Printre indicatori
se numără, popularitatea studiilor universitare ştiinţifice şi tehnice, numărul de brevete,
mărimea fondurilor alocate cercetării-dezvoltării, disponibilitatea capitalului de risc pentru
noile companii şi ponderea exporturilor de înalta tehnologie. Situaţia din UE a evoluat mult
în ultimii cinci ani. Deşi se află încă în urma Statelor Unite şi Japoniei, decalajul tinde să se
reducă de la an la an. De asemenea, UE se situează destul de bine comparativ cu economiile
emergente precum China, India si Brazilia. Totuşi, continuă să existe puncte slabe. UE se afla
în urma Statelor Unite în special în domeniul investiţiilor iar al Japoniei în ceea ce priveşte
inovarea în materie de cercetare-dezvoltare şi tehnologia informaţiei. In egală măsură,
companiile din UE cheltuiesc mai puţin pe inovaţiile nontehnologice, cum ar fi formarea
profesională, design-ul şi marketingul, deşi acestea sunt elemente considerate esenţiale pentru
menţinerea competitivităţii. Studiul a fost publicat în paralel cu un raport privind
performantele UE în materie de cercetare-dezvoltare şi eforturile de a crea un spaţiu european
de cercetare. El indică faptul că numărul cercetătorilor din Europa este în creştere şi că UE
devine din ce în ce mai atractivă pentru cercetătorii străini şi pentru investiţiile private
americane în acest domeniu. De asemenea, studiul arată că fondurile alocate cercetăriidezvoltării au stagnat la 1,84% din PIB, cu mult sub obiectivul de 3% stabilit la nivelul UE.
Obiectivul anului 2009 îl constituie promovarea creativităţii şi capacităţii de inovare. Acest
aspect este în concordanţă cu Comunicarea Comisiei „O strategie cuprinzătoare privind
inovarea în UE” în care se precizează că „fără educaţia drept politică centrală, inovarea va
rămâne nesprijinită. Aceasta trebuie să promoveze talentul şi creativitatea încă de la început”.
Anul European al Creativităţii şi Inovării are drept ţintă conştientizarea importanţei
creativităţii şi inovării pentru dezvoltarea personală, socială şi economică; diseminarea
bunelor practici pentru a stimula educaţia şi cercetarea. Creativitatea şi inovarea contribuie la
prosperitatea economică precum şi la bunăstarea individuală şi socială.
Contribuţia Analizei economico-financiare la elaborarea unor modele
de determinare a gradului de inovare
Promovând directivele Strategiei de la Lisabona, învăţământul românesc, aşa cum este
deja cunoscut, parcurge în prezent o etapă de transformare, orientată spre societatea bazată pe
cunoaştere şi inovare. Anul 2007 a reprezentat începutul eforturilor de orientare a politicii
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naţionale spre dezvoltarea cunoştinţelor pe criterii durabile, în strânsă corelare cu obiectivele
europene în acest sens. Triada învăţământ-cercetare-mediu de afaceri a devenit corolarul
formării profesionale a cetăţeanului european. În acest context şi instituţiile româneşti – fie că
sunt ele publice, private sau medii de afaceri – îşi construiesc strategiile de dezvoltare pe
criteriile performanţei şi competitivităţii. Mai mult decât până acum, inovarea este condiţia
supremă în stabilirea avantajului comparativ la nivel mondial. Se cunoaşte că România a
pornit în acest demers de pe o poziţie neprivilegiată. Deşi sunt evidente eforturile, atât sub
aspect instituţional cât şi financiar totuşi, aşa cum evidenţiază ultimele date statistice, din
punct de vedere al inovării, România se situează (European Innovation Scoreboard) printre
ultimele trei state membre ale UE. Prin comparaţie cu statele dezvoltate, agenţii economici
autohtoni continuă să se plaseze la capitolul alocării de surse proprii pentru cercetare-inovare
pe ultimele locuri. Dacă în ţările avansate, activele necorporale deţin valori importante în
totalul resurselor alocate, în România, încă se mai pune un accent deosebit doar pe aspectul
productiv-material. Deoarece evaluarea gradului de inovare la nivelul agenţilor economici un
a constituit o preocupare reală până acum, fiind un domeniu nou, în ultimii trei ani s-au depus
eforturi relativ importante în sensul identificării şi selectării indicatorilor de măsurare. Cu atât
mai mult, la nivel regional şi naţional solicitarea este mai mare, deoarece diagnosticarea
gradului de inovare se realizează prin centralizarea datelor din teritorii.
Parte integrantă în acest proces de determinare, pe criterii ştiiţifice a aportului adus
poporul român la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere este şi activitatea ştiinţifică a
Catedrei de Analiză economico-financiară. În ultimii ani, majoritatea membrilor catedrei sunt
incluşi în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – PN II prin două proiecte, din
Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare:
− INNOINDEX – Model şi program informatic pentru determinarea gradului de
inovare a IMM-urilor – Termen 2007-2010
− INNOREG – Model şi program informatic pentru determinarea gradului de inovare
la nivelul regiunilor de dezvoltare – Termen 2008-2011
Autorul prezentei lucrări este director ASE la cel de-al doilea proiect în parteneriat,
„Model şi program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor
de dezvoltare” (Academia de Studii Economice este unul din cei opt parteneri), coordonatorul
fiind IRECSON.
Rolul Analizei economico-financiare în evaluarea gradului de inovare este
determinant deoarece:
− orice indicator de măsurare a inovării trebuie să fie interpretat şi înţeles sub
aspectul conţinutului.
− evaluarea rezultatelor la nivel de IMM sau regiune se realizează prin interpretări şi
comparaţii în timp şi spaţiu;
În analiza diagnostic a gradului de inovare sunt identificate o multitudine de metode
care au aplicabilitate dar selecţia impune argumentare ştiinţifică; în determinarea unui model
final de evaluare a gradului de inovare, rolul analistului este la fel de important ca şi al
statisticianului, deoarece, în principiu, modelul va fi stabilit pe baza identificării unei funcţii
scor; rezultă că din totalul indicatorilor cercetaţi, doar un număr redus va fi luat în calcul, în
funcţie de relevanţă.
Interpretarea finală a rezultatelor cercetării se va realiza şi cu sprijinul analistului
financiar.
Analiza diagnostic la nivel regional, naţional şi internaţional constă în identificarea
punctelor forte şi a punctelor slabe ale procesului de inovare; ea trebuie sa fie metodică şi să
depăşească simpla enumerare a elementelor statistice generale (personal, valoare adăugată,
investiţii, cheltuieli de cercetare, număr de brevete etc.) sau a listei universităţilor, centrelor
de cercetare existente, incubatoarelor etc., fără a fi însoţite de comentarii argumentate si
fundamentate ştiinţific.
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Concluziile rezultate în urma analizei unei zone trebuie sa fie completate cu
diagnosticarea mizelor globale proprii regiunii, printr-o examinare a dinamismului
microeconomic al actorilor sistemelor de inovare, prin aprecierea capacităţii acestora de a
genera cunoştinţe şi de a le transforma în produse şi servicii noi, sau în „business models”
(inovatoare), prin evaluarea accesului la capital etc.
Reprezentanţi marcanţi ai lumii ştiinţifice sunt de părere că în economia modernă,
avantajele tradiţionale reprezentate de resursele naturale sau amplasarea geografică nu mai
constituie unica soluţie pentru reducerea costurilor. Factorii cheie ai prosperităţii pot fi în
egală măsură accesul la cunoaştere, talentul şi creativitatea. Inovarea este un fenomen
multiform cu cauzalităţi multiple aşa cum a descris-o şi J. Schumpeter în studiile sale privind
abordarea combinaţiilor noi de factori de producţie şi rolul lor în evoluţia economică.
Inovarea, presupune în opinia OCDE, introducerea pe piaţă a unui produs nou (bun
sau serviciu) sau modificat net sub aspectul caracteristicilor sale fundamentale, de natură
tehnică, logistică, materială sau imaterială, care poate răspunde destinaţiei pentru care a fost
creat. Pornind de la acest concept de bază se poate conchide ca inovarea nu este un proces
simplu şi evident ci presupune eforturile conjugate ale unor persoane, echipe, instituţii care
adesea nu se regăsesc în aceeaşi locaţie. Inovarea constituie înainte de toate o afacere a
antreprenorilor, însă marile organizaţii, ambientul regional cu predispoziţie spre creativitate,
cercetare şi inovare ocupă un loc central în crearea de bogăţie pentru o naţiune. Regiunile şi
vitalitatea ecosistemelor acestora joacă un rol determinant în crearea de valoare nouă.
Posibilitatea de a intra în contact direct, informal şi repetat cu un număr important de
„producători de cunoştinţe”, cercetători, universitari, agenţii de finanţare etc. Permit fiecărei
întreprinderi să beneficieze de o „externalitate” pozitivă.
Referinţa cea mai uzitată în prezent este cea a sistemelor regionale de inovare, care
în opinia specialiştilor este o metodă de descriere a unui ansamblu de actori şi instituţii între
care, relaţiile mutuale sunt decisive pentru buna funcţionare a ansamblului. Un asemenea
sistem permite, printre altele, optimizarea transferurilor de competenţe şi colaborarea între
diferiţi actori de dezvoltare regională.
Analiza diagnostic în domeniul inovării la nivel regional, trebuie să cuprindă trei
dimensiuni principale:
− analiza componentelor globale pe baza indicatorilor de activitate economică şi ai
potenţialului de inovaţie;
− analiza actorilor şi a reţelelor sistemului regional de inovare;
− descrierea funcţionării procesului de guvernare a inovării şi a celui de determinare
a priorităţilor strategice.
Din bibliografia studiată, se desprind unele concluzii referitoare la poziţia inovării în
plan strategic:
− Inovarea constituie o provocare şi o realitate a lumii contemporane;
− Majoritatea statelor dezvoltate ale lumii investeşte în ultimii ani în inovare sub
− toate formele pe care le implică;
− Nu există o metodologie unică de analiză diagnostic a gradului de inovare la
nivelul regiunilor;
− Indicatorii de evaluare a gradului de inovare sunt foarte numeroşi şi oarecum
abordaţi diferit de la o ţară la alta;
− Gradul de inovare este mai important la nivelul clusterelor de activitate;
− Rolul instituţiilor regionale, universitare şi de cercetare este determinant în
dezvoltarea inovării;
− Analiza gradului de inovare este nesemnificativă dacă nu se fac şi comparaţii cu
alte regiuni;
− Gradul de inovare presupune o relaţie indisolubilă între stat - industrie – ştiinţă;
− Analiza calitativă are un rol esenţial în cercetarea fenomenului studiat;
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− Migraţia forţei de muncă româneşti spre Occident afectează pe termen mediu şi
lung performanţele ţării;
− Inovarea determină creşterea productivităţii muncii şi apariţia de noi profesii, însă
poate reduce gradul de ocupare în sectoarele cu grad înalt de inovare;
− Un spor natural negativ afectează creativitatea unui popor;
− Pregătirea şi formarea permanentă a angajaţilor se regăseşte în creşterea gradului
de inovare etc.
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RECESIUNEA IMOBILIARĂ ŞI PERFORMANŢELE FIRMELOR
DIN INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR DIN ROMÂNIA
Mihaela Diana OANCEA-NEGESCU
Adrian ANICA-POPA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. În ultimii ani dezvoltatorii imobiliari, firmele care oferă materiale de
construcţie şi firmele de construcţii au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă cu profituri
considerabile. Studiu are ca scop identificarea corelaţiilor dintre conjunctura economică
identificată la nivel internaţional şi naţional şi performanţele companiilor din industria
construcţiilor. S-au pus în evidenţă efectele nefavorabile ale crizei imobiliare asupra
domeniului construcţiilor, asupra principalilor indicatori care prezintă viabilitatea
companiei. Pe baza studiilor efectuate s-au putut formula concluzii cu privire la influenţele
încetinirii procesului de dezvoltare a proiectelor imobiliare – rezidenţiale, industriale,
comerciale, evidenţiindu-se senzitivitatea indicatorilor de performanţă în raport cu factorii
de influenţă economici, sociali etc.
Cuvinte-cheie: piaţa imobiliară; criza economică; industria construcţiilor; performanţe.
Introducere
Deşi au avut momente de pornire diferite faţă de restul ţărilor, efectele crizei
financiare internaţionale s-au extins şi asupra economiei României.
Înainte de a prezenta sectorul imobiliar şi piaţa construcţiilor vom înfăţişa câteva
aspecte care vizează criza economică şi chiar recesiunea. Astfel criza economică este definită
ca fiind 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 care trece printr-o criză economică va
experimenta aproape sigur o scădere a PIB (Produs Intern Brut), o evaporare a lichidităţilor şi
o creştere sau scădere a preţurilor din cauza inflaţii sau a cererii şi ofertei.
O formă severă de criză economică este reprezentată de recesiune. Aceasta se
caracterizează printr-un declin general al nivelului activităţii economice, caracterizat prin
şomaj, devalorizare, inflaţie, scăderea nivelului de trai.
La nivelul pieţei imobiliare şi a domeniului construcţiilor aceste efecte s-au resimţit
profund începând cu trimestrul al patrulea al anului 2008, când pe fondul crizei financiare
internaţionale piaţa imobiliară a înregistrat o blocare şi chiar o reducere a acesteia, cu
repercusiuni la nivelul agenţiilor imobiliare şi al dezvoltatorilor imobiliari. Efectele imediate
s-au resimţit în cadrul firmelor de construcţii şi al producătorilor de materiale de construcţii,
prin restrângeri de activitate şi implicit prin reducerea performanţelor la nivel de firmă.
Din studiile efectuate şi din rezultatele înregistrate la nivelul domeniilor de activitate
s-a observat că principalele canale de extindere a crizei sunt reprezentate de cel financiar – cu
restrângerea accesului la creditare prin limitarea finanţării externe, de cel comercial încetinirea creşterii sau chiar reducerea exporturilor şi de cel al cursului de schimb deprecierea monedei naţionale.
În condiţiile economiei de piaţă, orice întreprindere îşi concepe o politică proprie de
acţiune prin care îşi stabileşte direcţiile de evoluţie în prezent şi viitor, precum şi modalităţile
concrete de înfăptuire a acesteia, care să îi asigure menţinerea pe piaţă şi dezvoltarea în
ansamblu.
În contextul actual, nici o întreprindere nu îşi permite să desfăşoare o activitate cu
scop lucrativ fără să aibă o perspectivă clară atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi
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lung, care să îi asigure subzistenţa, dar şi eficienţa, în condiţiile în care mediul economic
devine tot mai complex şi mai dinamic. Competitivitatea în acest mediu poate fi influenţată
atât de creşterea productivităţii, cât şi de dinamica costurilor de producţie, cu impact direct
asupra preţurilor de vânzare. În acest sens, previzionarea costurilor de producţie din domeniul
construcţiilor şi a implicaţiilor acestora asupra performanţelor economice poate constitui un
puternic instrument managerial pentru firmele din domeniul construcţiilor.
Trecut şi viitor în industria construcţiilor
Cu o creştere spectaculoasă în ultimii ani industria construcţiilor din România a reuşit
să domine acest sector la nivelul Uniunii Europene. Începând cu anul 2000, piaţa
construcţiilor din România a început să crească foarte uşor, dar constant. În toţi aceşti ani,
sectorul privat a fost cel care a investit masiv în domeniu, deţinând o pondere de peste 80%
din totalul lucrărilor finanţate din surse private.
În perioada 2000-2005, industria construcţiilor a înregistrat o creştere uşor superioară
ritmului de creştere al PIB-ului, înregistrându-se de asemenea o creştere a producţiei de
materiale de construcţii cu un ritm mediu de aproximativ 8%.
Piaţa construcţiilor şi piaţa materialelor de construcţii au un pronunţat caracter
sezonier. Astfel, de exemplu, anul 2005 a fost un an defavorabil construcţiilor, datorită
evenimentelor meteo care nu au permis realizarea unui număr de lucrări (inundaţii, surpări de
teren).
Evoluţia pieţei construcţiilor a înregistrat la nivelul României o evoluţie
spectaculoasă, de la 7 miliarde euro în 2006, la 10,5 miliarde euro în 2007. Din acest punct de
vedere, se afla pe locul al treilea în Europa Centrală şi de Est, fiind devansată de Polonia şi
Cehia. Chiar dacă previziunile sunt sumbre, Europa Centrală va continua să fie o zonă de
interes pentru investitorii în imobiliare, aici înregistrându-se un deficit mare de locuinţe noi,
mai ales în ţări precum Polonia, România şi Bulgaria.
Creşterea puternică înregistrată în anul 2007 de sectorul construcţiilor din România,
care a avansat cu 35% faţă de anul 2006, fiind cel mai alert ritm după 1990, a determinat o
creştere cu 26% a vânzărilor de materiale de construcţii şi în special de ciment de pe piaţa
locală, până la un volum de 9,7 milioane de tone.
În anul 2008, la nivelul Uniunii Europene s-a înregistrat o reducere de 3% a sectorului
construcţiilor indusă de declinul sectorului imobiliar.
Din analiza pieţei în ultimii doi ani s-a constatat o creştere semnificativă a industriei
construcţiilor în România, dinamica acesteia fiind cea mai puternică din cadrul Uniunii
Europene1. Dar, creşterea înregistrată în 2008, de 26% faţă de anul precedent şi un volum de
14,3 mld. euro a însemnat o reducere de 6% faţă de dinamica 2007/2006.
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Figura 1. Evoluţia comparativă a pieţei construcţiilor din România şi Uniunea Europeană
(2005=100)
1

Eurostat.
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În scurt timp efectele crizei financiare au început să se resimtă şi în România, cu
precădere în cadrul sector construcţiilor şi al materialelor de construcţii începând cu cel de-al
doilea semestru din 2008. Printre cauzele care au contribuit în mod direct asupra acestei stări
se încadrează amânarea sau anularea diferitelor proiecte de către investitori, precum şi
întârzierea decontării lucrărilor.
Din punct de vedere al costurilor de producţie şi implicit a preţurilor de vânzare se
observă o creştere mai lentă a acestor indicatori în perioada 2003-2008. Astfel, indicii
costurilor de producţie înregistrează o reducere la nivelul României de la peste 22% în 2003
la aproximativ 10 în 2006 şi 2007 pentru ca în anul 2008 să scadă sub nivelul de 10%.
Aceiaşi indicatori au avut o evoluţie total diferită la nivelul întregii Uniuni Europene, valorile
oscilând între 3,5% şi 6%, maxim atins în anul 2004.
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Figura 2. Evoluţia comparativă a indicilor costurilor de producţie din România şi Uniunea
Europeană (2000=100)

Aprecierea performanţelor firmelor din domeniul construcţiilor din România prin
intermediul principalilor indicatori scoate în evidenţă evoluţii diferite de mărime şi semn. În
acest sens s-a efectuat o analiză la nivelul primelor 20 de firme din domeniu, după criteriul
dimensiunii cifrei de afaceri înregistrate în anul 2007. S-a ales anul 2007 deoarece acesta nu a
fost influenţat de elementele crizei economice înregistrate la nivel internaţional.
Peste 4000 firme
89%

Total primele 20
firme
11%

Figura 3. Repartizarea cotelor de piaţă în anul 2007

După cum se poate observa, cele 20 de firme din domeniu deţin peste 11% din totalul
pieţei construcţiilor în anul 2007. În detaliu, repartizarea cifrei de afaceri între aceste firme se
prezintă astfel.
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Figura 4. Repartizarea cotei de 11% între principalele firme din domeniu în anul 2007

Astfel, se poate observa cum cotele de piaţă sunt uniform repartizate între primele 20
de firme din domeniu. Aceeaşi tendinţă se menţine şi anul 2008 având la bază poziţia
dobândită în anul anterior.
Din punct de vedere al marjelor de profit evoluţia este oscilantă în cazul tuturor
firmelor în perioada 2005-2008.
Tabelul 1
Marja de profit în perioada 2005-2008 (%)
Nr. crt.
Denumire
1
Romelectro S.A.
2
Build Corp S.R.L.
3
Comnord S.A.
4
Strabag S.R.L.
5
Cominco S.A.
6
Vega 93 S.R.L.
7
Timcon S.A.
8
Con-A S.R.L.
9
Condmag S.A.
10
Electromontaj S.A.
11
Arcom S.A.
12
Bouygues Romania S.R.L.
13
P.A.B. Romania S.R.L.
14
Synergy Construct S.R.L.
15
Conarg S.A.
16
Energoconstructia S.A.
17
Consola Grup Construct S.R.L.
18
Mivan Kier Joint Venture Limited Newpark
19
Cominco - Bucovina S.A.
20
Herve Romania S.R.L.
*) date parţiale

2005
5,48
25,33
6,74
2,57
0,07
15,55
8,61
8,89
6,80
4,07
3,53
2,13
2,58
1,48
3,66
1,97
3,31
25,54
0,14
8,35

2006
3,29
22,12
9,62
15,26
0,12
12,05
9,52
10,20
3,44
0,97
3,50
0,29
1,99
3,00
12,57
2,15
4,01
14,05
0,35
1,21

2007
3,54
4,94
8,31
6,09
1,14
7,71
7,30
7,50
2,17
4,63
0,29
0,44
7,41
2,59
3,84
2,48
3,78
26,00
0,66
11,31

2008*
3,91
4,85
8,90
6,04
1,23
7,22
8,26
7,98
2,35
4,38
0,30
0,45
7,34
2,91
4,16
2,30
4,08
26,25
0,70
12,06
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Figura 5. Marja de profit înregistrată în perioada 2005-2008 de către principalele firme din domeniu

Reducerea volumului de activitate a început în trimestrul al patrulea al anului 2008 şi
a continuat şi în primul trimestru din anul 2009, prin trimiterea în şomaj a aproximativ 20.000
de angajaţi şi protejarea socială temporară până la 20 martie anul curent a încă 21.500 de
angajaţi.
Principalele tendinţe care pot fi observate în industria construcţiilor sunt diverse.
Printre acestea se numără dificultăţile majore în finanţare şi tendinţa de creştere a numărului
de falimente în principal în zona IMM din construcţii (95% dintre companii ) care sunt cele
mai expuse riscurilor creditării şi întârzierii plăţilor din partea clienţilor. După cum s-a
observat şi din analiza pieţei peste 4000 de firme împart aproximativ 90% din piaţă, ceea ce
face ca acestea să deţină în medie sub 0,03% la nivel de firmă.
Mai mult, se observă că probleme specifice în accesarea creditelor au condus la un
declin semnificativ în construcţia de locuinţe, cei mai mulţi investitori adoptând o poziţie de
expectativă. Acelaşi lucru se înregistrează şi la nivelul sectorului de non rezidenţial, în
special în Europa de Vest cu posibila menţinere de dezvoltări în Europa de Est (Polonia,
Cehia, România etc.).
Aceste reduceri a volumelor de lucrări civile ar putea fi compensate de programe
naţionale de redresare, cu o reorientare către lucrările de reabilitare şi reparaţii.
Indiferent de evoluţiile mai puţin grave din următoarea perioadă toate elementele
prezentate anterior vor avea un impact asupra locurilor de muncă temporare sau permanente
din sector2.

2

Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, Comunicat de presă privind situaţia industriei
construcţiilor în condiţii de criză financiară şi economică 23.03.2009, www.araco.org
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Tabelul 2
Evoluţia productivităţii muncii (lei/salariat)
Denumire
Romelectro S.A.
Herve Romania S.R.L.
Bouygues Romania S.R.L.
Comnord S.A.
Mivan Kier Joint Venture Limited Newpark
*) date parţiale

2005
3.800.695
3.652.528
444.483
605.437
364.038

2006
5.108.420
3.735.881
1.235.313
856.253
222.333

2007
4.616.176
3.083.657
1.471.434
1.208.980
1.001.600

2008*
4.580.711
3.076.401
1.461.255
1.199.937
984.499

Din punct de vedere al productivităţii anuale a muncii calculată prin intermediul cifrei
de afaceri se observă o evoluţie diferită de la o firmă la alta. Spre exemplificare, din rândul
celor 20 de firme s-au ales acelea care au realizat în anul 2007 o productivitate medie anulă
de peste un milion lei pe salariat, ajungându-se la concluzia că au exista situaţii în care
aceasta a crescut foarte mult în perioada 2005-2008, aşa cum se întâmplă în cazul unei firme
în plină dezvoltare – Mivan Kier Joint Venture Limited Newpark, sau situaţii în care se
înregistrează o uşoară diminuare – Herve Romania S.R.L. Ca tendinţă generală se constată
creşterea productivităţii muncii în perioada 2005-2007, cu o uşoară reducere în 2008.
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Figura 6. Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2005-2008

Volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat, în luna ianuarie 2009, comparativ cu
decembrie 2008, o scădere cu 6,4%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la toate
componentele: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,1%), lucrările de reparaţii
capitale (-4,7%) şi lucrările de construcţii noi (-2,2%).
Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), construcţii inginereşti au scăzut cu
16%, clădirile nerezidenţiale – cu 4,4% şi clădiri rezidenţiale – cu -2,3%. În ianuarie 2009,
comparativ cu ianuarie 2008, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,8%. Pe elemente
de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de construcţii noi (12,9%), lucrările de
întreţinere şi reparaţii curente (0,7%). Lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 3,6%. Pe
tipuri de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la toate componentele: clădiri
rezidenţiale (+28,1%), clădiri nerezidenţiale (+8,2%) şi construcţii inginereşti (+2,2%)3.
Pentru 2010, se preconizează o creştere lentă. În perspectiva anului 2011, după o
revigorare a domeniului, se estimează că piaţa construcţiilor în antrepriză va depăşi 14
3

www.araco.org
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miliarde de euro. Existenţa fondurilor europene şi a proiectelor de infrastructură va impune
pieţei construcţiilor o creştere anuală de circa 12-15% în următorii 5 ani. Motorul principal al
acestei creşteri îl constituie demararea lucrărilor la autostrăzi, lucrările de reabilitare a
aeroporturilor, porturilor, lucrările de modernizare a drumurilor naţionale, judeţene şi
comunale, lucrările de construcţie de locuinţe, spaţii de birouri şi depozite şi, nu în ultimul
rând, proiectele de reabilitare termică a locuinţelor existente.
Implicaţiile crizei imobiliare asupra performanţelor firmelor din domeniul
construcţiilor
Pentru a pune în evidenţă efecte recesiunii imobiliare asupra firmelor din România,
vom analiza indicatorii înregistraţi de către o firmă din domeniu. Compania are o experienţă
de peste 10 ani în domeniu, reuşind să-şi consolideze poziţia la nivel regional. Societatea
deţine suficiente resurse materiale şi umane necesare executării lucrărilor de construcţii.
Din punct de vedere al indicatorilor regăsiţi în contul de profit şi pierdere putem
concluziona că în perioada analizată societatea a înregistrat o creştere uşoară a cifrei de
afaceri de 13,69% în 2006, urmată de o majorare semnificativă a acesteia de 41,96% în anul
2007, şi 1,4% în 2008 pe fondul unei încetiniri a derulării contractelor. Profitul net a crescut
cu 5,8% în 2006 comparativ cu anul 2005, iar în anul 2008 acesta a înregistrat o reducere cu
12,77%. Dezvoltarea activităţii în 2007 a atras după sine şi o creştere semnificativă a
cheltuielilor de exploatare cu 46,27%. În anul 2008, în cadrul cheltuielilor de exploatare,
cheltuielile materiale care au o pondere de 62% au crescut cu 15%. De asemenea, cheltuielile
privind prestaţiile externe au crescut cu 18%, iar cheltuielile cu personalul s-au redus cu 16%.
Pe fondul reducerii în 2008 a rezultatului de exploatare cu 8,32% şi a creşterii cheltuielilor
financiare cu peste 205%, rezultatul net a scăzut cu 12,77% faţă de anul 2007.
Creşterea cifrei de afaceri în perioada analizată, cu precădere în 2007, relevă
extinderea pieţei de desfacere, respectiv cucerirea de noi pieţe de desfacere. Această creştere
împreună cu eficienţa cheltuielilor au condus la rezultatele pozitive prezentate mai sus.

Tabelul 3
Evoluţia eficienţei cheltuielilor în perioada 2005-2008
Indicatori
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei CA
Cheltuieli materiale la 1.000 lei CA
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei CA

2005
869,57
163,10
36,20

2006
875,01
186,83
44,29

2007
861,90
163,56
46,21

2008
886,99
184,73
38,14

La nivelul cheltuielilor de exploatare s-a înregistrat o reducere a eficienţei de la
869,57 lei în anul 2005 la 875,01 lei la 1.000 lei cifră de afaceri în anul 2006 şi o creştere în
anul 2007. În anul 2008, datorită acţiunii diferite a factorilor de influenţă se constată creşterea
nivelului cheltuielilor la 1.000 lei cifră de afaceri cu 25,09 lei. Cheltuielile cu personalul la
1.000 lei cifră de afaceri au înregistrat aceeaşi evoluţiei oscilantă în 2005-2008. În anul 2008
cheltuielile cu salariile s-au majorat la 184,73 lei la 1.000 lei cifră de afaceri. Productivitatea
medie anuală a muncii a înregistrat o majorare de 6,26% în 2006, 35,76% în 2007 şi 8,01% în
2008, în timp ce salariului mediu anual a crescut cu 30% în 2006 şi respectiv 42% în 2007.
aceste majorări salariale au avut menirea de a stimula personalul existent la nivelul firmei. În
anul 2008 pe fondul declinului pieţei imobiliare se constată o reducere a salariului mediu
anual cu peste 10%.
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Figura 7. Evoluţia eficienţei cheltuielilor în perioada 2005-2008

Tabelul 4
Evoluţia ratelor de rentabilitate în perioada 2005-2008
Indicatori

2005
(%)
13,04
15,00
35,78
51,11

Rentabilitate comercială
Rentabilitatea resurselor consumate
Rentabilitatea economică
Rentabilitatea financiară

2006
(%)
12,50
14,28
32,33
41,45

2007
(%)
13,81
16,02
27,99
37,61

2008
(%)
11,30
12,74
24,81
31,40

Evoluţia ratelor de rentabilitate a înregistrat un trend descendent în perioada 20062008 comparativ cu anul 2005 ca urmare, în principiu, a creşterii cheltuielilor din exploatare
intr-un ritm superior veniturilor din exploatare şi a creşterii semnificative a cheltuielilor
financiare.
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Figura 8. Evoluţia ratelor de rentabilitate în perioada 2005-2008

Profitul reprezintă componenta principală care reflectă atât performanţa întreprinderii,
cât şi capacitatea de a reinvesti. Variabilele care pot acţiona supra profitului şi implicit asupra
ratelor de rentabilitate ar putea fi: preţul de vânzare, cererea, evoluţia salariilor,
productivitatea muncii, costul materiilor prime.
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Efectele modificării variabilelor critice asupra profitului estimat în condiţii de
stabilitate la 13.318 mii lei sunt evidenţiate în tabelul de mai jos prin variaţia fiecărei
variabile în mod separat cu o creştere sau descreştere de 1%...5%, celelalte elemente
rămânând nemodificate.
Tabelul 5
Efectele modificării variabilelor critice asupra profitului (mii lei)
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
7.426
11.365
13.992
12.643
16.583

-4%
8.604
11.755
13.857
12.778
15.930

-3%
9.782
12.146
13.722
12.913
15.277

-2%
10.961
12.536
13.587
13.048
14.624

-1%
12.139
12.927
13.452
13.183
13.971

1%
14.496
13.708
13.183
13.452
12.664

2%
15.674
14.099
13.048
13.587
12.011

3%
16.853
14.489
12.913
13.722
11.358

4%
18.031
14.880
12.778
13.857
10.705

5%
19.209
15.270
12.643
13.992
10.052

Tabelul 6
Modificarea procentuală a profitului în concordanţă cu modificarea variabilelor
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii
prime

-5%
-44,24
-14,66
5,06

-4%
-35,39
-11,73
4,05

-3%
-26,55
-8,80
3,04

-2%
-17,70
-5,86
2,02

-1%
-8,85
-2,93
1,01

1%
8,85
2,93
-1,01

2%
17,70
5,86
-2,02

3%
26,55
8,80
-3,04

4%
35,39
11,73
-4,05

5%
44,24
14,66
-5,06

-5,06

-4,05

-3,04

-2,02

-1,01

1,01

2,02

3,04

4,05

5,06

24,52

19,61

14,71

9,81

4,90

-4,90

-9,81

-14,71

-19,61

-24,52

La nivelul întregii întreprinderi analizate putem identifica următorii parametrii cu tipul
de elasticitate specificat.
Tabelul 7
Elasticitatea variabilelor critice
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

Elasticitate
8,848
2,932
-1,012
1,012
-4,904

Din valorile elasticităţii prezentate mai sus rezultă că modificarea variabilei preţ
determină o modificare de acelaşi sens dar de o amplitudine mai mare a profitului. Evoluţia
preţului într-o anumită direcţie este determinată în primul rând de dinamica pieţei, de
preţurile oferite de către firmele concurente. Reducerea preţurilor de vânzare poate afecta mai
mult decât proporţional volumul vânzărilor, generând scăderea profitului şi creşterea riscului
operaţional.
În aceeaşi tendinţă se încadrează şi modificarea variabilei cerere, datorită faptului că
există o parte a costurilor de producţie care nu se modifică semnificativ. Totuşi trebuie avută
în vedere corelaţia dintre cerere, posibilităţile de satisfacere a acesteia şi capacitatea de
producţie. Având în vedere faptul că în prezent capacitatea de producţie a firmelor din
domeniul construcţiilor se află peste nivelul cotei de piaţă nu se impune extinderea acesteia.
În situaţia de faţă întreprinderea analizată nu utilizează la maximum capacităţile de producţie,
iar o creştere a cererii cu până la 5% poate fi acoperită cu utilajele existente.
Modificarea productivităţii prezintă o elasticitate pozitivă, dar cu o valoare subunitară,
ceea ce se explică prin faptul că asupra profitului acţionează în acelaşi moment factori cu
direcţii de acţiune diferite. Pe de o parte cresc veniturile din valorificarea produselor finite –
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lucrările de construcţii, iar pe de altă parte creşte şi suma cheltuielilor totale, pe baza
cheltuielilor variabile, dar într-o proporţie diferită.
O dinamică diferită faţă de profit o are evoluţia variabilei salarii. Amplitudinea
modificării acestei variabile determină a amplitudine mai mică a modificării profitului.
Acestea se explică prin faptul că acestea deţin o pondere mai mică în costul unitar, şi implicit
în cheltuielile totale aferente veniturilor realizate din vânzarea produselor finite sau a
lucrărilor prestate.
Având în vedere evoluţia profitului şi a cheltuielilor aferente se impune determinarea
şi urmărirea modificării ratei rentabilităţii resurselor consumate în aceleaşi condiţii ca cele ale
evoluţiei variabilelor critice. În condiţii de relativă stabilitate nivelul rentabilităţii resurselor
consumate ar fi pentru perioada imediat următoare de 12,74%, dar prin schimbarea valorii
variabilelor critice rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 8
Rata rentabilităţii resurselor consumate
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
7,10
11,30

-4%
8,23
11,60

-3%
9,36
11,89

-2%
10,49
12,18

-1%
11,61
12,46

1%
13,87
13,02

2%
15,00
13,29

3%
16,12
13,56

4%
17,25
13,82

5%
18,38
14,08

13,47
12,02
16,38

13,33
12,16
15,63

13,18
12,31
14,90

13,03
12,45
14,17

12,89
12,60
13,45

12,60
12,89
12,04

12,45
13,03
11,35

12,31
13,18
10,67

12,16
13,33
9,99

12,02
13,47
9,33

Din analiza datelor reiese faptul că cel mai mic nivel al ratei de rentabilitate a
resurselor consumate se înregistrează fie în cazul reducerii preţului de vânzare, fie în cazul
creşterii costului materiilor prime, caz în care nivelul indicatorului ajunge până la nivelul de
7,10%.
Întreprinderea analizată înregistrează în condiţii de stabilitate o rentabilitate
comercială de aproximativ 11,3%.
Tabelul 9
Rata rentabilităţii comerciale
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
6,6
10,2
11,9
10,7
14,1

-4%
7,6
10,4
11,8
10,8
13,5

-3%
8,6
10,6
11,6
11,0
13,0

-2%
9,5
10,9
11,5
11,1
12,4

-1%
10,4
11,1
11,4
11,2
11,9

1%
12,2
11,5
11,2
11,4
10,7

2%
13,0
11,7
11,1
11,5
10,2

3%
13,9
11,9
11,0
11,6
9,6

4%
14,7
12,1
10,8
11,8
9,1

5%
15,5
12,3
10,7
11,9
8,5

Din datele prezentate rezultă că rentabilitatea comercială are o evoluţie mai lentă decât
cea a resurselor consumate. Totuşi, valorile înregistrate de rentabilitatea comercială în cazul
menţinerii stării actuale din domeniul imobiliar va conduce la înregistrarea unor valori din ce
în ce mai mici.
Deja preţul materialelor de construcţii a scăzut cu circa 20-30% în primul trimestru al
anului 2009, comparativ cu perioada similară din 2008, datorită amânării unor proiecte.
Această tendinţă de diminuare a costurilor de producţie este determinată de reducerea
preţurilor de aprovizionare la materiile prime, după o perioadă în care au avut un trend
ascendent, fără o justificare prealabilă.
Prin repetarea calculelor pentru fiecare valoarea a variabilelor critice, rezultă
următoarea distribuţie a probabilităţii şi probabilitate cumulată pentru rata rentabilităţii
comerciale şi a resurselor consumate.
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Figura 9. Probabilitatea relativă a Rc şi Rrc

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă
probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă care este
considerată ca fiind critică. De asemenea se poate evalua care sunt probabilităţile ca rata
rentabilităţii comerciale şi a costurilor să fie mai mică decât o anumită valoare care, şi în
acest caz, este adoptată ca limită.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41
Rata rentabilitatii resurselor consumate

Rata rentabilitatii comerciale

Figura 10. Probabilitatea cumulată a Rc şi Rrc

Din datele prezentate anterior se poate observa că, în general, reducerea preţurilor de
vânzare, ca raport al cererii şi ofertei, va avea ca efect reducerea cifrei de afaceri şi implicit a
profitului şi a ratelor de rentabilitate. În mod normal reducerea costurilor cu materiile prime,
şi nu neapărat datorită reducerii consumurilor specifice, ci datorită reducerii preţurilor de
aprovizionare de la furnizori vor avea un efect benefic asupra pieţei imobiliare în general şi
implicit asupra firmelor din domeniul construcţiilor. Producătorii de materiale de construcţii
şi în special fabricile de ciment prezintă rate ale rentabilităţii comerciale de peste 30-40%, pe
fondul cererii de astfel de materiale la intern.
Din punct de vedere al salariilor orice majorare a acestora va determina o reducere a
performanţelor la nivel de întreprindere, dar majorarea acestora nu trebuie analizată în mod
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individual ci în corelaţie cu productivitatea muncii, care de cele mai multe ori este mult
superioară majorărilor salariale.
În aceste condiţii se impun a fi luate câteva măsuri necesare revigorării domeniului
imobiliar şi firmelor din domeniul construcţiilor: menţinerea sau extinderea aplicării unei
cote de TVA reduse pentru sectorul construcţiilor de locuinţe, finalizarea proiectelor de
construcţii care sunt deja în derulare, facilitarea accesului la credite, accelerarea procedurilor
administrative în eliberarea avizelor necesare domeniului imobiliar, acordarea de facilităţi
pentru reabilitarea locuinţelor, etc.
Concluzii
După o creştere continuă a pieţei construcţiilor în perioada 2000-2008, volumul
construcţiilor din România a scăzut în prima parte a anului 2009 cu aproximativ 10-15% faţă
de jumătatea anului 2008. În aceste condiţii întreprinderile care înregistrează un nivel ridicat
al cheltuielilor fixe sunt mult mai riscante şi mai puţin flexibile la modificările mediului
economic. Senzitivitatea profitului şi a ratelor de rentabilitate depinde atât de volumul
cheltuielilor, cât şi de nivelul cifrei de afaceri dat de evoluţia preţului.
Din punct de vedere al costurilor o variantă de redresare a firmelor de construcţii ar fi
reducerea costurilor de producţie. Aceste reduceri au la bază cu siguranţă reducerea preţurilor
materialelor de construcţii, care în decursul anilor 2005-2007 au crescut foarte mult,
renunţându-se de multe ori la exportul acestora în favoarea livrării la intern, unde actorii de
pe piaţă au impus valori mai ridicate a preţurilor.
Din studiul probabilistic rezultă că există o probabilitate relativ ridicată ca
rentabilitatea comercială şi rentabilitatea resurselor consumate să se reducă faţă de valorile
înregistrate până în acest moment.
Pentru revigorarea domeniului sunt necesare investiţii sau alte măsuri menite să
stimuleze construcţia de locuinţe, care în plus vor avea efect amplificat asupra creşterii
economice a României. Doar prin creşterea cererii este posibilă majorarea volumului de
lucrări şi implicit a cifrei de afaceri.
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PRINCIPIUL CONSECVENŢEI ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII
Ana Maria POPESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Evaluarea întreprinderii presupune aplicarea unor raţionamente
profesionale care se bazează pe însuşirea şi respectarea corelaţiilor dintre indicatorii
financiari şi factorii care influenţează mărimea valorii. Există zeci de astfel de corelaţii
obligatorii, în toate etapele procesului de evaluare. Cele mai importante sunt corelaţiile între
indicatorii financiari utilizaţi în aplicarea metodelor de evaluare înscrise în cele trei
abordări ale valorii. Lipsa de consecvenţă în raţionamentul profesional duce la manifestarea
unor erori în evaluare şi la lipsa de credibilitate a valorii finale propuse în raportul de
evaluare. Aaceastă comunicară prezintă atât coerenţele principale, cât şi erorile mai des
întâlnite, cauzate de necunoaşterea sau neaplicarea principiului consecvenţei în evaluare.
Cuvinte-cheie: evaluare; raţionament profesional; corelaţii; factori.

Există aserţiunea larg răspândită că evaluarea este mai mult o artă decât o ştiinţă.
După părerea noastră, evaluarea este procesul de aplicare a raţionamentului profesional,
respectiv de cunoaştere detaliată, de fundamentare explicită şi de respectare riguroasă a
principiului consecvenţei, prin care înţelegem respectarea unor corelaţii dintre indicatorii
financiari şi factorii care influenţează mărimea valorii. Există zeci de astfel de corelaţii
obligatorii, în toate etapele procesului de evaluare. În acest scurt articol vom prezenta cele
mai importante corelaţii şi raţionamente, grupate în două categorii, respectiv:
− între cele trei abordări ale valorii întreprinderii; şi
− în cadrul aplicării metodelor de evaluare înscrise în cele trei abordări ale valorii.
Necorelarea indicatorilor financiari în raţionamentul profesional duce la manifestarea
unor erori în evaluare şi la lipsa de credibilitate a valorii finale propuse în raportul de
evaluare.
Deseori, chiar în unele standarde de evaluare se precizează că cele trei abordări clasice
ale valorii de piaţă a unei întreprinderi, respectiv prin comparaţia de piaţă, prin venit şi bazată
pe active (patrimonială) sunt independente una de alta. Rezultatul cert al unui astfel de
raţionament este obţinerea unor valori diferite, uneori substanţial diferite din cele trei
abordări, ceea ce face extrem de dificil procesul de reconciliere a acestora şi de prezentare a
unei valori finale. In realitate, aplicarea principiului consecvenţei, în procesul de evaluare,
înseamnă aplicarea abordărilor şi metodelor de evaluare in interdependenţa lor. Această
cerinţă logică derivă din raţionamentul că unii factori ai valorii, luaţi în considerarea într-o
abordare, vor trebui luaţi în considerare şi în altă abordare. Dacă se procedează astfel, în mod
ideal, din cele trei abordări ar trebui să rezulte valori similare, astfel încât să nu mai fie
necesar procesul de reconciliere.
Prezentăm câteva coerenţe între abordări, care, dacă sunt respectate în mod riguros, nu
generează diferenţe semnificative între valorile capitalului acţionarilor şi/sau valorile
capitalurilor investite:
• Dacă evaluarea începe cu aplicarea metodei activului net corectat (ANC) va rezulta
o valoare a capitalului acţionarilor necredibilă, deoarece nu a fost determinată cu acurateţe
mărimea corectă a deprecierii mijloacelor fixe, îndeosebi a deprecierii funcţionale şi
deprecierii externe, din motive de simplificare a efortului evaluatorului, care, de multe ori
calculează o depreciere totală pe baza indicatorilor contabili şi nu pe baza celor care reflectă
condiţia fizică, funcţională şi gradul de încărcare, de la data evaluării. Dar, în abordarea prin
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venit (tehnica capitalizării sau actualizării), previziunea venitului viitor (cash flow sau profit
net) trebuie să reflecte gradul real de depreciere a mijloacelor fixe, deoarece mărimea şi
evoluţia venitului viitor este în funcţie directă de gradul de depreciere. De exemplu, dacă se
constată că utilajele de bază au un consum tehnologic mai mare cu 20% faţă de consumul
tehnologic al utilajelor moderne echivalente (deci au depreciere tehnologică sau funcţională)
iar gradul de utilizare previzionat al acestor utilaje va fi de numai 60% din capacitatea lor de
producţie proiectată (deci au şi depreciere externă), pe baza acestor două forme ale
deprecierii se va previziona un cash flow sau un profit net mult mai mic decât în cazul
inexistenţei acestor deprecieri. Cu alte cuvinte, un cost de înlocuire net mic al mijloacelor
fixe, cauzat de un grad ridicat de depreciere, va genera un venit viitor redus ca mărime şi pe o
durată de viaţă utilă redusă.
O altă lacună importantă a metodei ANC este neincluderea activelor necorporale
identificabile şi a eventualului fond comercial în valoarea capitalului acţionarilor (VCA),
ceea ce nu este cazul în celelalte două abordări. Ca urmare, dacă VCA rezultată din abordarea
prin venit şi prin comparaţia de piaţă este mai mare decât ANC, calculat pe baza datelor
contabile, meoda ANC nu are nicio relevanţă în procesul de reconcilere, acest proces având
loc numai între rezultatele celorlalte două abordări. În situaţia inversă, în care ANC este
substanţial mai mare faţă de VCA rezultată din celelalte două abordări ar putea fi necesară
schimbarea scopului evaluării şi deci a standardului adecvat, respectiv evaluarea
întreprinderii ca proprietate imobiliară, deoarece probabil terenul şi clădirile au o valoare de
piaţă ridicată, principiul celei mai bune utilizări cerând o modificare a utilizării patrimoniului.
O eroare a unor evaluatori este încercarea de a evalua unele active necorporale,
depistate în faza diagnosticului juridic, şi de a le include în ANC, înainte de a aplica metodele
de evaluare adecvate ale celorlalte două abordări. Este o eroare care denotă lipsa de
cunoştinţe referitoare la esenţa activelor necorporale şi la condiţiile necesare pentru evaluarea
lor. De exemplu, sunt cazuri când se evaluează o marcă de fabrică sau forţa de muncă
instruită ale unor întreprinderi, a căror rată a rentabilităţii capitalului acţionarilor este mult
mai mică decât costul capitalului propriu, adică rata rentabilităţii aşteptată de acţionari.
• Dacă evaluarea începe cu aplicarea metodei comparaţiei de piaţă, a cărei esenţă
constă în aplicarea unor multipli fie ai valorii de piaţă a capitalului propriu, fie ai valorii de
piaţă a capitalului investit, asupra unor variabile financiare ale întreprinderii în cauză (profit
net, cash flow brut sau net, EBIT, EBITDA, cifra de afaceri etc.), în mod normal prin
selectarea corectă a multiplilor de piaţă adecvaţi şi prin corectarea acestora pentru unele
diferenţe între comparabilele selectate şi întreprinderea subiect, rezultatele ar trebui să fie
similare. Dacă eventual există un rezultat divergent substanţial de celelalte, rezultă că sfera
comparabilelor nu a fost selectată corect, revenindu-se la o nouă selecţie de întreprinderi
comparabile.
• Din aplicarea celor două metode, înscrise în abordarea prin venit, ar trebui să
rezulte valori foarte apropiate de cele rezultate aplicarea metodei comparaţiei de piaţă.
Explicaţia este de natura unui raţionament logic, respectiv cunoscuta aserţiune că inversul
ratei de capitalizare şi de actualizare este multiplul. Deci coerenţa între cele două abordări
poate fi redată astfel: dacă mai multe forme de venit ale întreprinderii se capitalizează cu
ratele adecvate de capitalizare sau se actualizează cu ratele adecvate de actualizare, valorile
rezultate trebuie să fie similare; şi invers, dacă aceloraşi forme de venit ale întreprinderii li se
aplică multipli de piaţă adecvaţi valorile rezultate trebuie să fie similare cu cele rezultate din
abordarea prin piaţă. Or, pentru a se ajunge la astfel de rezultate similare sunt necesare
numeroase raţionamente profesionale, concretizate în selectarea, compararea şi corectarea
atât a ratelor de capitalizare şi de actualizare şi adecvarea acestora cu forma de venit, cât şi cu
multiplii de piaţă.
• O ultimă coerenţă, care reflectă interdependenţa dintre cele trei abordări ale
valorii, se referă la precizarea expresă a aşa numitului nivel al valorii, respectiv dacă valorile
capitalului acţionarilor, rezultate din aplicarea metodelor de evaluare înscrise în cele trei
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abordări, sunt pe bază de control sau pe bază minoritară. Această precizare este necesară
pentru ca în procesul de reconciliere să se facă o comparaţie de tip mere cu mere. Astfel, din
metoda ANC rezultă o valoare pe bază de control, la care nu mai este adecvat să se aplice o
primă de control, ci eventual un discont pentru lipsă de lichiditate (în cazul că întreprinderea
nu este cotată). Din abordarea prin comparaţia de piaţă cu tranzacţiile de întreprinderi
necotate rezultă tot o valoare pe bază de control. Din abordarea prin venit poate să rezulte o
valoare pe bază de control dacă cash flow-ul net sau profitul net previzionat care se
actualizează sau se capitalizează reprezintă nivelurile normalizate, respectiv corectate ale
acestor indicatori, deoarece numai un proprietar cu putere de control are posibilitatea
statutară de a face corecţii ale unor elemente ale contului de profit şi pierdere. În schimb, din
metoda comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor companii comparabile cotate rezultă o
valoare pe bază minoritară.
A doua categorie de coerenţe şi raţionamente sunt specifice fiecărei abordări în parte.
a) În abordarea prin comparaţia de piaţă:
− separarea activelor din afara exploatării şi evaluarea lor separată la valoarea de
realizare netă (pe premisa în schimb);
− inspecţia detaliată a întreprinderii în vederea depistării formelor de depreciere a
mijloacelor fixe;
− recurgerea la tehnica indicilor de reevaluare numai în cazuri deosebite, ca excepţie;
− determinarea şi includerea în evaluare şi a datoriilor viitoare condiţionate.
b) În abordarea prin comparaţia de piaţă:
− explicarea adecvată a procesului de selectare a întreprinderilor comparabile, cotate
şi/sau necotate;
− explicarea caracteristicilor întreprinderilor comparabile selectate din acelaşi
domeniu de activitate sau a raţiunii selectării unor comparabile din alte domenii dar care au
aceleaşi caracteristici de risc al investiţiei;
− chestionarea managerilor întreprinderii asupra adecvării întreprinderilor
comparabile, respectiv asupra asemănărilor în ceea ce priveşte factorii economici şi de risc
care le caracterizează activitatea, prezentă şi viitoare;
− aplicarea adecvată a multiplului de evaluare selectat de la întreprinderile
comparabile, respectiv un multiplu al valorii de piaţă a capitalului investit se aplică asupra
venitului generat de capitalul investit (de ex. profitul net din exploatare sau cash flow-ul net
la dispoziţia investitorilor) şi nu asupra venitului generat de capitalul propriu (de ex. profitul
curent net sau cash flow-ul net la dispoziţia acţionarilor).
c) În abordarea prin venit:
− extragerea veniturilor şi cheltuielilor generate de activele din afara exploatării,
precum şi a veniturilor şi cheltuielilor care au caracter întâmplător;
− justificarea detaliată a corecţiilor elementelor contului de profit şi pierderi, astfel
încât aceste corecţii să poată fi făcute statutar (orice corecţie dacă se evaluează un pachet
majoritar de acţiuni) sau numai unele corecţii (dacă se evaluează un pachet minoritar de
acţiuni);
− fundamentarea previziunilor cash flow-ului pe baza opticii participanţilor pe piaţă,
care ar putea fi diferite de optica managementului întreprinderii;
− explicarea alegerii duratei de previziune explicită;
− explicarea modelului sau metodei de stabilire a nivelului ratei de actualizare,
adecvată cu tipul da cah flow utilizat, iar în cazul utilizării costului mediu ponderat al
capitalului, ca rată de actualizare, este necesară şi explicarea structurii de finanţare
previzionată, determinată în funcţie de valoarea de piaţă a componentelor capitalului investit
şi nu de valoarea lor contabilă;
− dacă există şi active necorporale, fiind necesară alocarea venitului (cash flow-ul net
sau profitul net) pe toate componentele capitalului investit, inclusiv pe activele necorporale
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identificabile o corelaţie obligatorie este egalitatea dintre costul mediu ponderat al
capitalului, calculat pe baza structurii de finanţare previzionată şi costul mediu ponderat al
activelor componente ale capitalului investit, calculat ca rata medie ponderată a rentabilităţii
cerute de investiţiile în toate categoriile de active, inclusiv active necorporale identificabile.
În concluzie, în acest material am încercat să prezint numai o parte din raţionamentele
de bază ale evaluatorului de întreprinderi, şi să subliniez că evaluarea este mai degrabă
aplicarea unui raţionament riguros bazat pe cunoştinţe temeinice economice, precum şi
fundamentarea detaliată a acestui raţionament, în raportul de evaluare.
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VALOAREA ADĂUGATĂ ECONOMICĂ RAFINATĂ –
INDICATOR DE MĂSURARE A PERFORMANŢELOR FIRMELOR
Daniel CÎRCIUMARU
Marian SIMINICĂ
Universitatea din Craiova
Rezumat. Performanţele unei firme constituie un obiectiv important al
managementului, iar analiza economico-financiară propune, în acest sens, mai mulţi
indicatori sintetici care pot reda măsura succesului unei organizaţii. Performanţele pot avea,
însă, înţelesuri diferite pentru diferiţi stakeholderi, astfel că utilizarea anumitor indicatori
este condiţionată de stakeholderii cărora li se adresează şi de interesele de informare a
acestora. În acest articol, prezentăm un indicator de măsurare a performanţelor firmelor,
valoarea adăugată economică, care s-a detaşat în teorie şi practică printre indicatorii de
evaluare a performanţei investiţiei acţionarilor. Plecând de la forma clasică de calcul al
acestui indicator, prezentăm şi considerentele teoretice ale valorii adăugate economice
rafinate, un concept propus de către economistul american Jeffrey Bacidore. Având în vedere
cele două modalităţi de calcul ale valorii adăugate economice, am realizat şi o analiză
comparativă între aceste variante, cu exemplificare pe un studiu de caz.
Cuvinte-cheie: valoarea adăugată economică, valoarea adăugată economică rafinată,
costul capitalului propriu
Clasificare JEL: G11, G34.

Performanţele unei firme constituie un obiectiv important al managementului, iar
analiza economico-financiară propune, în acest sens, mai mulţi indicatori sintetici care pot
reda măsura succesului unei organizaţii. Performanţele pot avea, însă, înţelesuri diferite
pentru diferiţi stakeholderi, astfel că utilizarea anumitor indicatori este condiţionată de
stakeholderii cărora li se adresează şi de interesele de informare a acestora. Deşi, în funcţie de
obiective, managementul unei firme poate pune pe primul plan interesele diverşilor
stakeholderi, nu poate ignora performanţele cerute de către acţionari, concretizate în creşterea
averii acestora. În cadrul indicatorilor de măsurare a performanţelor acţionarilor, se detaşează
cei bazaţi pe crearea de valoare, iar, în cadrul acestora, valoarea adăugată economică.
Valoarea adăugată economică (economic value added – EVA) a fost concepută la
sfârşitul anilor ’80 de către economistul american Bennett Stewart, termenul fiind o marcă
înregistrată a Stern Stewart & Co. Ea reflectă surplusul de valoare creat de către o
întreprindere, din activitatea operaţională, după acoperirea costului capitalului investit şi a
impozitului pe profit. În literatura de specialitate, au existat versiuni anterioare ale acestui
concept, cum ar fi profitul rezidual, ele fiind considerate, de către anumiţi autori, cel puţin la
fel de eficiente ca şi EVA. Aceste versiuni au fost preferate datorită numărul mai mic de
ajustări ale situaţiilor financiare pe care le implică în comparaţie cu valoarea adăugată
economică.
Valoarea adăugată economică se determină ca diferenţă între profitul net al exploatării
(Pne) şi costul capitalului investit (Cki), astfel:
EVA = Pne - Cki = Pe - Ip - Cki,

unde:
Pe – profitul de exploatare.
Ip – impozitul pe profit.
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Considerând raportul dintre costul capitalului investit şi mărimea capitalului investit
ca fiind rata costului capitalului investit, iar raportul dintre profitul net de exploatare şi capital
o formă a ratei rentabilităţii economice a capitalului investit (Rki), vom obţine:
EVA = Ki × ( Rki - Rci ),
Rki =

Pne
Ki

şi Rci =

CKi
Ki

în care:
Ki – capitalul investit din anul anterior;
Rci – rata medie a costului capitalului investit;
Rki – rata rentabilităţii economice a capitalului investit.
Capitalul investit cuprinde totalitatea surselor de finanţare utilizate de întreprindere,
pentru care aceasta trebuie să plătească o remuneraţie. El cuprinde două componente:
− capitalul propriu (Kpr);
− capitalul împrumutat sau datoriile financiare (Df) pe termen scurt, mediu şi lung,
care sunt purtătoare de dobânzi.
În determinarea EVA, capitalul investit se referă la anul precedent celui pentru care se
efectuează calculele.
Costul capitalului investit, în mărime absolută, are două componente:
− costul capitalului propriu (dividendele şi alte forme de câştig pe care le aşteaptă
acţionarii);
− costul capitalului împrumutat (dobânzile ce trebuie plătite creditorilor).
Rata medie a costului capitalului investit (Rci) se determină ca o medie ponderată
între rata costului capitalului propriu (RKpr) şi rata costului capitalului împrumutat sau
datoriilor financiare (RDf), adică:
Rci = R Kpr ×
RKpr =
RDf =

Kpr
Df
+ R Df ×
(1 - Ci)
Ki
Ki

CKpr
Kpr

Cd
Df

unde:
Ci – cota de impozit pe profit;
CKpr – costul capitalului propriu;
Cd – costul capitalului împrumutat (cheltuielile cu dobânzile).
Ţinând seama de modul de calcul al celor două rate ce intră în componenţa relaţiei
anterioare, mărimea Rci se mai poate stabili astfel:
Rci =

CKpr Cd
+
(1 - Ci ) .
Ki
Ki

Costul capitalului propriu este dat de rentabilitatea unei investiţii într-un activ similar,
care are acelaşi risc ca şi investiţia în firma în cauză. El se poate calcula în două modalităţi, în
funcţie momentul determinării EVA:
− în cazul calculului postfactum, costul capitalului propriu este dat de costul de
oportunitate, respectiv rentabilitatea medie ce s-ar fi putut obţine dacă acest capital ar fi fost
investit în altă afacere;
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− în cazul calculului previzional, costul capitalului propriu este reprezentat de nivelul
de rentabilitate cerut sau aşteptat de acţionari.
Costul capitalului împrumutat depinde, în special, de rata medie a dobânzii pe
economie. În cazul unei anumite firme, ea se determină ca o medie a ratelor de dobândă
aferente tuturor creditelor contractate într-un an. La stabilirea costului real al finanţării prin
credite, trebuie să se aibă în vedere că utilizarea acestui tip de resurse generează cheltuieli
financiare cu dobânzile care sunt deductibile fiscal, determinând o economie de impozit pe
profit, ceea ce face ca nivelul real al costului surselor împrumutate să fie mai mic decât
nivelul nominal:
Cd = Df ×

R

Df

× (1 - Ci ) .

O variantă a EVA este valoarea adăugată economică rafinată (refined economic
value added – REVA). Aceasta a fost creată de către J. Bacidore, în 1997, şi ia în considerare,
în determinarea costului capitalului investit, valoarea de piaţă a firmei şi nu valoarea sa
contabilă.
Autorii acestui concept au căutat, de fapt, să determine un alt element de referinţă
pentru fixarea remuneraţiei managerilor, considerând că valoarea de piaţă (cursul bursier) nu
constituie un parametru eficient, având în vedere două elemente:
− multitudinea de factori de influenţă asupra valorii unei firme, fără a avea legătură
cu deciziile echipei manageriale;
− deciziile managerilor de pe treptele ierarhice inferioare au un impact mult mai
redus asupra cursului bursier faţă de cele ale managerilor executivi (CEOs), astfel că
stimulentele salariale ale acestora nu pot fi stabilite în funcţie de valoarea de piaţă a
companiei.
Bacidore consideră că indicatorii performanţelor financiare utilizaţi pentru
determinarea compensaţiilor manageriale trebuie, pe de o parte, să fie corelaţi cu modificările
care apar în averea acţionarilor, iar, pe de altă parte, nu trebuie să fie afectaţi de variaţiile
aleatorii ale cursului bursier. Unul dintre indicatorii care au reuşit, în bună măsură, să rezolve
această problemă este valoarea adăugată economică. Totuşi, valoarea adăugată economică
rafinată este un indicator superior din acest punct de vedere, deoarece asigură o mai bună
corelaţie cu costul capitalului propriu, având în vedere că acesta din urmă este calculat de
către investitori pe piaţă prin raportare la valorile de piaţă şi nu la cele contabile. Astfel,
valoarea de piaţă a firmei cuprinde două componente:
− valoarea contabilă a activelor deţinute;
− valoarea actualizată netă a oportunităţilor de investiţii curente şi viitoare, aceasta
nefiind luată în calcul de către EVA, atunci când este determinat costul capitalului propriu.
Valoarea adăugată economică rafinată se calculează astfel:
REVA = Pne - CKi* =

VP

Ki

× (Rki * -Rci*) ,

unde:
CKi* – nivelul revizuit al costului capitalului investit;
Rci* – nivelul revizuit al ratei costului capitalului investit;
VPKi – valoarea de piaţă a capitalului investit;
Rki* – nivelul revizuit al ratei rentabilităţii economice a capitalului investit.
Valoarea de piaţă a capitalului investit cuprinde valoarea de piaţă a capitalurilor
proprii (capitalizarea bursieră, dacă firma este listată la bursă) şi valoarea de piaţă a datoriilor
financiare, ambele determinate, ca şi în cazul EVA, pentru anul anterior.
Considerând că valoarea de piaţă a datoriilor financiare este egală cu cea contabilă,
următoarele modificări apar faţă de EVA:
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R

Kpr

=

VP
VP

Kpr

CKpr

VP

Rki* =

+ RDf ×

Ki

(1 - Ci) ;

Df

VP
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Ki

;

Kpr

Pne

VP

,

Ki

unde: VP Kpr – valoarea de piaţă a capitalului propriu.
Întrucât, de cele mai multe ori, valoarea de piaţă a capitalului propriu este mai mare
decât cea contabilă (uneori, de câteva ori mai mare), aceasta va atrage un nivel mult mai mare
al costului capitalului investit, determinând o presiune superioară pentru echipa de
management, pentru obţinerea unei rentabilităţi economice superioare.
Pentru exemplificare, vom prezenta cazul a patru companii româneşti care activează în
industria petrolieră, listate la Bursa de Valori Bucureşti: Petrom (simbol SNP), Rompetrol
Rafinare (RRC), Rompetrol Well Services (PTR), Petrolexportimport (PEI). Pentru aceste
companii, vom calcula valoarea adăugată economică şi valoarea adăugată economică rafinată,
pentru anul 2007. Sursele de informaţii sunt reprezentate de situaţiile financiare publicate de
aceste firme, de site-urile societăţilor de servicii de intermedieri financiare, de rapoartele
periodice ale Băncii Naţionale ale României.
Pentru estimarea ratei costului capitalului propriu, a fost utilizat modelul CAPM,
aplicabil pentru firmele listate, cu următoarea relaţie de calcul:
R Kpr = Rf + β × ( Rm - Rf ),
unde:
Rf – rata rentabilităţii titlurilor financiare fără risc;
β – coeficientul de volatilitate beta, care măsoară riscul investiţiei într-un anumit titlu;
Rm – rentabilitatea medie a pieţei bursiere;
(Rm – Rf) – prima de risc pe piaţă.
Pentru determinarea rentabilităţii unui titlu fără risc, am utilizat ratele de dobândă
bonificate de instituţiile financiare pentru depozitele populaţiei şi firmelor în anul 2007. Am
luat în considerare depozitele bancare deoarece nu prezintă riscuri pentru investitori, având în
vedere garantarea acestora până la o anumită limită de către Fondul de Garantare Bancară,
dar şi pentru faptul că dobânzile sunt destul de apropiate de cele ale titlurilor emise de stat. În
calcule, au fost incluse doar depozitele pe termen lung (constituite în lei), pentru a face
legătura cu investiţia într-o acţiune, care este, de regulă, pe termen lung. Datele, preluate
pentru începutul anului 2007 (luna ianuarie) şi sfârşitul anului (luna decembrie), între care a
fost făcută o medie aritmetică simplă, sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 1
Ianuarie

Firme
Gospodării
TOTAL

Depozite
- mil RON383,2
1904
2287,2

Rata dobânzii
7,61%
7,50%

Decembrie
Depozite
- mil RON 766,8
2783,1
3549,9

Rata dobânzii
7,35%
7,16%

Sursa: Banca Naţională a României, Buletinele lunare pentru anul 2007, lunile ianuarie şi decembrie,
www.bnr.ro

Pe baza acestor date, media ponderată a ratei dobânzii plătite în economia naţională în
anul 2007 pentru depozitele bancare constituite pe termen lung (mai mare de 1 an) a fost
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calculată la 7,36%. S-a considerat, în continuare, că aceasta este rata nominală a dobânzii
fără risc pe care o solicită un investitor la nivelul anului 2007.
Pentru determinarea coeficientului beta, următoarea relaţie a fost utilizată:
T

βi =

cov(R , Rm)
1 T
2
∑ (Rm t - Rm)
T t =1

∑ (R t - R ) ×(Rm t - Rm)

=

t =1

T

∑ (Rm t - Rm)

2

,

t =1

unde:
cov(R, Rm) – covarianţa dintre rentabilităţile acţiunii (R) şi ale pieţei bursiere (Rm);
t = 1, 2, ..., T – perioadele de timp pentru care se calculează rentabilităţile titlului şi ale
pieţei bursiere;
R - rentabilitatea medie a titlului pe perioada considerată;
Rm - rentabilitatea medie a pieţei pe perioada considerată.
Coeficientul de volatilitate trebuie calculat pentru o perioadă foarte mare de timp
pentru a-i conferi stabilitate; în cazul nostru, a fost calculat pentru perioada 2006-2007, pe
baza cursurilor bursiere de închidere de la sfârşitul fiecărei săptămâni de tranzacţionare din
cei doi ani consideraţi (Anexa 1). Rentabilităţile săptămânale ale titlului au fost calculate ca
modificări procentuale ale cursurilor de închidere din săptămâna anterioară şi cea curentă, iar,
pentru rentabilitatea medie a pieţei bursiere, a fost considerat indicele BET-C al tuturor
acţiunilor listate la BVB, pentru care, de asemenea, a fost preluată valoarea de închidere de la
finalul fiecărei săptămâni. Seriile de date au cuprins 51 de săptămâni de tranzacţionare pentru
fiecare din cei doi ani analizaţi.
Pe baza metodologiei prezentate anterior, au rezultat următoarele valori pentru
coeficienţii beta:
Tabelul 2
Compania
1.
2.
3.
4.

Petrom
Rompetrol Rafinare
Rompetrol Well Services
Petrolexportimport

Coeficientul beta
1,04
1,28
1,20
0,85

O valoare egală cu 1 a acestui coeficient semnifică un risc egal cu cel al pieţei, o
valoare mai mare decât 1 un risc mai mare iar o valoare subunitară un risc mai mic decât cel
mediu al pieţei. În cazul nostru, trei firme prezintă un risc mai mare decât piaţa (Petrom,
Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Well Services) şi o firmă un risc mai mic decât piaţa
(Petrolexportimport). În cazul Petrom, un coeficient de 1,04 semnifică un risc cu 4% mai
mare decât cel al pieţei.
Rentabilitatea medie a pieţei pentru anul 2007 a fost calculată pe baza aceleiaşi serii
statistice, ca o modificare procentuală între indicele BET-C din ultima săptămână de
tranzacţionare şi valoarea indicelui din prima săptămână, rezultând un nivel de 20,89%.
Plecând de la aceste date, a fost calculată rata costului capitalului propriu pentru cele
patru firme în anul 2007, rezultând valorile:
Tabelul 3
Compania
1.
2.
3.
4.

Petrom
Rompetrol Rafinare
Rompetrol Well Services
Petrolexportimport

Rata costului capitalului propriu (%)
21,50
24,73
23,57
18,9
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Acestea reprezintă cerinţele de rentabilitate ale investitorilor pentru a efectua un
plasament în acţiunile emise de cele patru companii, în anul 2007. Se observă că cel mai mic
cost al capitalului propriu îl are Petrolexportimport, care a avut cel mai mic nivel al
coeficientului beta.
Pentru rata dobânzii aferente creditelor contractate de la bănci, a fost determinată tot
o medie pe economia naţională, având în vedere dificultatea calculării acesteia individual
pentru fiecare firmă. Datele necesare sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 4
Ianuarie
Rata
Credite în
Credite în
dobânzii
EUR*
RON*
(%)
Termen scurt
(< 1 an)
Termen mediu
(1-5 ani)
Termen lung
(> 5 ani)
TOTAL

Decembrie
Rata
Rata
Credite în
dobânzii Credite în RON* dobânzii
EUR*
(%)
(%)

Rata
dobânzii
(%)

12.553,3

12,50

8.155,0

7,36

16.723,6

11,95

11.836,1

7,31

7.174,5

12,92

7.284,6

7,38

9.378,4

12,12

11.417,6

8,15

2.938,6
22.666,4

11,91

7.427,6
22.867,2

7,35

6.474,8
32.576,8

11,13

13.392,4
36.646,1

8,34

*Valorile sunt exprimate în mil. RON
Sursa: Banca Naţională a României, Buletinele lunare pentru anul 2007, lunile ianuarie şi decembrie,
www.bnr.ro

Şi în acest caz, au fost utilizate soldurile la credite existente la începutul anului (luna
ianuarie) şi la sfârşitul anului (luna decembrie), între care a fost calculată o medie aritmetică
simplă. Rata dobânzii aferentă creditelor a fost calculată ca o medie aritmetică ponderată,
utilizând drept ponderi nivelurile creditelor exprimate atât în funcţie de monedă (RON sau
EUR), cât şi în funcţie de termen (scurt, mediu sau lung). În aceste condiţii, rata medie a
dobânzii la credite, în anul 2007, a fost de 9,84%. De menţionat că au fost excluse din
analiză creditele contractate în alte monede decât RON sau EUR, care aveau o pondere
neglijabilă.
Plecând de la datele prezentate anterior, au fost calculate nivelurile valorii adăugate
economice (clasice şi revizuite) pentru cele patru firme luate în studiu.
Pentru compania Petrom, datele necesare pentru calculul EVA şi REVA sunt
prezentate în tabelul următor:
Tabelul 5
Indicatori
1. Capitalul propriu*
2. Datoriile financiare*
3. Capitalul investit* ([1]+[2])
4. Ponderea capitalului propriu în capitalul investit ([1]/[3])
5. Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit ([2]/[3])
6. Rata medie a costului capitalului investit
7. Profitul de exploatare
8. Impozitul pe profit
9. Profitul net de exploatare ([7]-[8])
10. Rata rentabilităţii capitalului investit ([9]/[3])
11. EVA/REVA ([3]x([10]-[6]) )
* valori medii aferente anului anterior, 2006
** valori de piaţă

EVA
11.525.897.234
239.128.910
11.765.026.144
97,97%
2,03%
21,23%
1.964.598.430
371.584.727
1.593.013.703
13,54%
-904.481.454

REVA
31.804.000.827**
239.128.910
32.043.129.737**
99,25%
0,75%
21,40%
1.964.598.430
371.584.727
1.593.013.703
4,97%
-5.263.673.653

De precizat că valorile contabile ale capitalului propriu şi ale datoriilor financiare au
fost calculate ca medii aritmetice între soldurile de la finalul şi începutul anului.
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Observăm că Petrom-ul nu a utilizat un volum prea mare de credite bancare în anul
2007 (2,03% pondere în capitalul investit), astfel că rata medie a costului capitalului investit
(21,23%) este apropiată de cea a capitalului propriu (21,50%). Rata rentabilităţii capitalului
investit a fost de 13,54%, inferioară costului mediu ponderat al capitalului, ceea ce a
determinat un nivel negativ al EVA, de -904.481.454 lei. Pentru determinarea REVA, a fost
utilizată capitalizarea bursieră medie a companiei din anul 2006, calculată ca o medie a
capitalizării bursiere din fiecare săptămână de tranzacţionare. Rata costului capitalului
investit este de 21,40%, aceasta fiind cu mult superioară ratei rentabilităţii capitalului investit
(4,97%). În aceste condiţii, nivelul REVA devine mult mai mic decât al EVA, fiind de 5.263.673.653 lei. Nivelurile negative ale EVA şi REVA sunt determinate, pe de o parte, de
eficienţa redusă a activităţii de exploatare (rentabilitatea economică este foarte mică, în
special în cazul determinării pe baza valorilor de piaţă), iar, pe de altă parte, de lipsa
finanţării prin credite, care are un cost mult mai mic, de numai 9,84% faţă de 21,50% în cazul
capitalurilor proprii. Aceasta este o situaţie paradoxală, faptul că o companie care are
suficiente resurse financiare pentru a-şi finanţa activitatea distruge mai mult averea
acţionarilor datorită presiunii crescute exercitate de aceştia pentru a obţine o remuneraţie mai
mare. Nivelul mult mai mic al REVA faţă de EVA este cauzat şi de supraevaluarea firmei
(raportul dintre capitalizarea bursieră şi valoarea contabilă este de 2,8), ceea ce antrenează o
diminuare drastică a rentabilităţii economice a capitalului investit. Astfel, o echipă de
management care are ca obiectiv creşterea valorii de piaţă a companiei, fără a urmări şi o
creştere a profitului de exploatare, îşi va vedea diminuată rentabilitatea economică calculată
pe baza datelor de piaţă, ceea ce se va reflecta în mod negativ în nivelul REVA.
În cazul Rompetrol Rafinare, calculul nivelului EVA şi REVA pentru anul 2007 este
prezentat în tabelul 6.
Tabelul 6
Indicatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Capitalul propriu*
Datoriile financiare*
Capitalul investit* ([1]+[2])
Ponderea capitalului propriu în capitalul investit ([1]/[3])
Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit ([2]/[3])
Rata medie a costului capitalului investit
Profitul de exploatare
Impozitul pe profit
Profitul net de exploatare ([7]-[8])
Rata rentabilităţii capitalului investit ([9]/[3])
EVA/REVA ([3]x([10]-[6]) )

EVA
2.364.402.198
625.944.906
2.990.347.104
79,07%
20,93%
21,28%
-36.849.736
0
-36.849.736
-1,23%
-673.207.794

REVA
2.188.905.086**
625.944.906
2.797.396.128**
78,25%
22,38%
21,20%
-36.849.736
0
-36.849.736
-1,32%
-629.815.097

* valori medii aferente anului anterior, 2006
** valori de piaţă

Şi în cazul Rompetrol Rafinare, atât EVA, cât şi REVA sunt negative, dar REVA este
puţin mai mare decât EVA. Din tabel, constatăm că profitul de exploatare este negativ pentru
această firmă, astfel că nu se pune problema ca ea să creeze valoare adăugată pentru
acţionari. Datoriile financiare sunt de 625 mil. lei, ceea ce înseamnă o pondere de 20,93% în
cazul EVA şi de 22,38% în cazul REVA. Nivelurile sunt destul de apropiate datorită
capitalizării bursiere foarte apropiate de valoarea contabilă (2,19 mld. lei faţă de 2,36 mld.
lei, semnificând un raport de 0,93). Pierderile de exploatare au determinat o valoare de piaţă a
capitalului propriu inferioară valorii contabile, ceea ce conduce la o valoare mai mare a
rentabilităţii economice a capitalului investit şi, implicit, un nivel mai mare al REVA.
Pentru Rompetrol Well Services, valorile indicatorilor sunt redate în tabelul 7.
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Tabelul 7
Indicatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Capitalul propriu*
Datoriile financiare*
Capitalul investit* ([1]+[2])
Ponderea capitalului propriu în capitalul investit ([1]/[3])
Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit ([2]/[3])
Rata medie a costului capitalului investit
Profitul de exploatare
Impozitul pe profit
Profitul net de exploatare ([7]-[8])
Rata rentabilităţii capitalului investit ([9]/[3])
EVA/REVA ([3]x([10]-[6]) )

EVA
48.815.326
0
48.815.326
100%
0%
23,57%
17.043.766
3.291.060
13.752.706
28,17%
2.247.353

REVA
33.757.466**
0
33.757.466**
100%
0%
23,57%
17.043.766
3.291.060
13.752.706
40,74%
5.796.361

* valori medii aferente anului anterior, 2006
** valori de piaţă

Această firmă nu a utilizat credite bancare în perioada analizată, astfel că rata medie a
costului capitalului investit este egală cu cea a capitalului propriu (23,57%), atât în cazul
EVA, cât şi al REVA. Constatăm că, deşi firma are un profit de exploatare foarte mare,
capitalizarea bursieră medie este cu mult inferioară valorii contabile (raport de 0,69), ceea ce
se datorează rezultatelor slabe înregistrate în primele trei trimestre ale anului 2006, ceea ce a
dus şi la o capitalizare bursieră medie mai redusă. Acest lucru a avantajat REVA faţă de
EVA, rata rentabilităţii economice fiind de 40,74% în primul caz şi de 28,17% în al doilea.
Această firmă este singura dintre cele patru analizate care are un nivel pozitiv al valorii
adăugate, respectiv de 2,2 mil. lei EVA şi 5,8 mil. lei REVA. Este de remarcat faptul că firma
reuşeşte să creeze valoare adăugată în condiţiile în care nu utilizează decât surse proprii de
finanţare, care au un cost cu mult peste capitalul împrumutat. De asemenea, remarcăm, în
acest caz, şi o situaţie mai puţin obişnuită, şi anume o capitalizare bursieră inferioară valorii
contabile, ceea ce este caracteristic, de regulă, firmelor cu pierderi.
În cazul Petrolexportimport, rezultatele sunt prezentate în tabelul 8.
Tabelul 8
Indicatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Capitalul propriu*
Datoriile financiare*
Capitalul investit* ([1]+[2])
Ponderea capitalului propriu în capitalul investit ([1]/[3])
Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit ([2]/[3])
Rata medie a costului capitalului investit
Profitul de exploatare
Impozitul pe profit
Profitul net de exploatare ([7]-[8])
Rata rentabilităţii capitalului investit ([9]/[3])
EVA/REVA ([3]x([10]-[6]) )

EVA
22.797.375
25.092.638***
47.890.013
47,60%
52,40%
13,33%
-2.050.540
0
-2.050.540
-4,28%
-8.432.653

REVA
62.028.184
26.480.166***
88.508.350
70,08%
28,35%
15,59%
-2.050.540
0
-2.050.540
-2,32%
-15.845.639

* valori medii aferente anului anterior, 2006
** valori de piaţă
*** valori estimate

Această companie este cea mai îndatorată dintre cele studiate, având o pondere a
datoriilor financiare de 52,40% în cazul EVA şi de 28,35% în cazul REVA. Nivelurile
ridicate determină un cost mediu ponderat al capitalului mai redus, de 13,33%, respectiv
15,59%, prezentând cel mai scăzut cost al capitalului utilizat. La acest lucru a contribuit şi un
nivel redus al costului capitalului propriu, de numai 18,9%. Remarcăm şi o evaluare destul de
ridicată pe piaţă a capitalurilor proprii, cu un raport de 2,7 faţă de valoarea contabilă. Totuşi,
această firmă a înregistrat pierderi de exploatare în 2007, de 2 mil. lei, ceea ce a determinat o
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valoare negativă pentru rentabilitatea economică a capitalului investit şi, mai departe, pentru
EVA (-8.432.653 lei) şi REVA (-15.845.639 lei). Surprinde, în acest caz, nivelul foarte redus
al ratei costului capitalului propriu, în condiţiile în care firma înregistrează o reducere
puternică a profitului de exploatare în perioada 2005-2007 (de la +15 mil. la -2 mil. lei). În
acest caz, se observă limitele modului în care a fost determinat coeficientul beta, acest
reliefând un risc sub media pieţei bursiere.
Sintetizând, următoarele concluzii pot fi trase din studiile de caz anterioare:
− o singură firmă din cele analizate a generat valoare adăugată (Rompetrol Well
Services);
− rezultatele sunt afectate de faptul că valorile contabile ale capitalurilor proprii şi ale
datoriilor financiare au fost calculate ca medii aritmetice ale soldurilor de la începutul şi
sfârşitul anului, în timp ce valorile de piaţă au fost calculate pe baza nivelurilor săptămânale;
− utilizarea REVA se justifică în cazul în care valorile de piaţă şi contabilă sunt
foarte diferite între ele, altfel are aceeaşi valoare informaţională ca şi EVA;
− REVA presupune un paradox, şi anume creşterea cu orice preţ a valorii de piaţă a
companiei va conduce la diminuarea valorii adăugate create;
− nivelul REVA este afectat de impactul aşteptărilor investitorilor la bursă, care se
reflectă imediat asupra cursului bursier, dar nu şi asupra profitului de exploatare;
− utilizarea REVA în detrimentul EVA avantajează acţionarii din punct de vedere
informaţional şi stimulează managerii să urmărească atent corelaţia profit de exploatare –
capitalizare bursieră şi nu doar capitalizarea bursieră;
− REVA nu poate substitui EVA în cadrul sistemului de indicatori ai performanţelor
economico-financiare ale firmei.
Aprecierea performanţelor firmelor pe baza valorii adăugate economice rafinate REVA
aduce informaţii adiţionale pentru investitori, aceştia fiind principalii utilizatori ai acestui
concept. Totuşi, după cum s-a dedus din studiile de caz prezentate anterior, REVA nu poate
substitui EVA, chiar dacă are marele avantaj al utilizării valorilor de piaţă pentru elementele
bilanţiere. Astfel, EVA poate fi folosită în cazul firmelor care prezintă niveluri mari ale
raportului valoare de piaţă/valoare contabilă şi care au un nivel satisfăcător al profitului de
exploatare, în timp ce REVA prezintă rezultate îndoielnice pentru firmele unde valoarea de
piaţă nu este justificată de un profit de exploatare pe măsură. Dacă o firmă înregistrează o
creştere spectaculoasă a capitalizării bursiere ca urmare a anticipării unor rezultate favorabile în
viitor, REVA va fi prima afectată, în timp ce EVA este mai stabilă la astfel de şocuri,
permiţând corelarea în timp a valorii capitalurilor cu profiturile obţinute. Însă, în cazul unei
firme mature, în care nu apar evoluţii spectaculoase în nivelul şi profitabilitatea activităţii,
REVA poate fi folosită cu succes, având rezultate mai bune decât EVA.
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Anexa 1
Nivelurile cursurilor bursiere săptămânale de închidere ale celor patru companii
şi ale indicelui BET-C în perioada 2006-2007
2006
2007
Data
SNP
RRC
PTR
PEI
BET-C
Data
SNP
RRC
PTR
06.ian 0,51
0,114
0,225
158
4150,58 05.ian 0,605
0,0974 0,79
13.ian 0,575
0,115
0,23
160
4415,73 12.ian 0,61
0,0948 0,84
20.ian 0,62
0,114
0,226
160
4604,92 19.ian 0,6
0,0942 0,78
27.ian 0,605
0,118
0,232
168,7
4602,78 26.ian 0,595
0,1
0,81
03.feb 0,63
0,123
0,27
192
4850,44 02.feb 0,6
0,116
0,86
10.feb 0,63
0,117
0,269
185,3
4919,36 09.feb 0,605
0,111
0,85
17.feb 0,61
0,111
0,265
185,1
4808,94 16.feb 0,595
0,105
0,865
24.feb 0,6
0,095
0,232
179
4707,14 23.feb 0,6
0,107
0,905
03.mar 0,615
0,101
0,253
178
4705,41 02.mar 0,575
0,0971 1,07
10.mar 0,59
0,0935 0,24
172
4508,33 09.mar 0,575
0,0925 1,12
17.mar 0,59
0,087
0,22
165,6
4463,16 16.mar 0,585
0,0922 1,09
24.mar 0,59
0,0801 0,23
165,1
4528,74 23.mar 0,58
0,1
1,21
31.mar 0,565
0,0909 0,24
164
4457,04 30.mar 0,57
0,1
1,21
07.apr 0,525
0,0918 0,242
160,3
4316,71 06.apr 0,57
0,102
1,48
14.apr 0,535
0,096
0,25
162,5
4543,88 13.apr 0,55
0,102
1,59
21.apr 0,54
0,0965 0,247
177
4537,18 20.apr 0,545
0,105
1,58
28.apr 0,565
0,0983 0,247
175
4572,45 27.apr 0,555
0,104
1,6
05.mai 0,555
0,0894 0,243
190
4462,93 04.mai 0,55
0,103
1,76
12.mai 0,54
0,09
0,254
154,9
4492,65 11.mai 0,545
0,0953 1,61
19.mai 0,51
0,08
0,08
150
4358,82 18.mai 0,53
0,0928 1,59
26.mai 0,52
0,08
0,268
146
4366,64 25.mai 0,535
0,09
1,78
02.iun 0,515
0,08
0,272
145
4309,02 01.iun 0,51
0,0902 1,85
09.iun 0,505
0,0767 0,27
140
4181,71 08.iun 0,498
0,089
1,86
16.iun 0,492
0,0687 0,26
131,2
4054,13 15.iun 0,525
0,0881 1,92
23.iun 0,478
0,067
0,255
133,4
4035
22.iun 0,53
0,0905 2,43
30.iun 0,51
0,0677 0,262
139,8
4209,62 29.iun 0,53
0,09
2,38
07.iul
0,525
0,071
0,273
146
4467,74 06.iul
0,565
0,101
2,34
14.iul
0,515
0,0742 0,267
142,2
4350,29 13.iul
0,57
0,106
1,93
21.iul
0,52
0,081
0,289
142,1
4421,7
20.iul
0,59
0,105
1,82
28.iul
0,56
0,089
0,323
148,2
4560,24 27.iul
0,55
0,099
1,6
04.aug 0,52
0,0784 0,32
149,3
4479,64 03.aug 0,54
0,102
1,62
11.aug 0,55
0,0834 0,32
155,3
4563,76 10.aug 0,54
0,097
1,56
18.aug 0,545
0,815
0,305
144,8
4579,06 17.aug 0,48
0,0918 1,5
25.aug 0,54
0,081
0,32
143
4519,21 24.aug 0,5
0,098
1,68
01.sep 0,55
0,08
0,325
143,5
4559,26 31.aug 0,52
0,124
1,8
08.sep 0,555
0,08
0,345
142,7
4647,67 07.sep 0,505
0,126
1,72
15.sep 0,535
0,0826 0,345
143
4710,37 14.sep 0,5
0,116
1,7
22.sep 0,545
0,0885 0,356
141,2
4685,96 21.sep 0,535
0,112
1,61
29.sep 0,56
0,0902 0,399
142
4763,26 28.sep 0,5
0,107
1,52
06.oct 0,61
0,092
0,482
143,8
5010,38 05.oct 0,545
0,12
1,66
13.oct 0,59
0,0913 0,5
143,1
5012,18 12.oct 0,63
0,123
1,7
20.oct 0,61
0,0924 0,525
142,9
5080,01 19.oct 0,5
0,118
1,62
27.oct 0,6
0,0875 0,825
143
5085,64 26.oct 0,52
0,116
1,59
03.nov 0,615
0,0849 0,72
142,5
5108,61 02.nov 0,535
0,112
1,58
10.nov 0,615
0,0852 0,73
142,3
5075,5
09.nov 0,505
0,103
1,5
17.nov 0,6
0,081
0,73
126,5
4973,87 16.nov 0,495
0,1
1,54
24.nov 0,565
0,086
0,71
132,6
4918,92 23.nov 0,5
0,099
1,46
01.dec 0,59
0,086
0,72
129
4992,99 30.nov 0,49
0,104
1,64
08.dec 0,585
0,0917 0,72
129,1
4968,77 07.dec 0,505
0,109
1,67
15.dec 0,545
0,0895 0,705
121,3
4921,63 14.dec 0,5
0,107
1,64
19.dec 0,57
0,0875 0,73
123
5025,08 21.dec 0,497
0,11
1,7
* Sursa: www.kmarket.ro, buletinele săptămânale Puls Capital din anii 2006-2007
** cursurile bursiere sunt exprimate în RON, iar indicele BET-C în puncte

PEI
136,9
133
128,2
130
130,8
131
125
128
121,3
120,8
118,3
117,4
116
116,2
116,1
116,2
116,2
107,5
106,7
106,5
101,3
117,8
108,6
110,6
110
111
111,4
111,9
118,1
110
107,1
106,5
104
105,5
108,5
101
99,7
99,1
96,7
96,5
97
95,3
93,5
94
86
79,1
70,2
80,5
84
79
75,8

BET-C
5392,21
5316,12
5239,21
5339,72
5574,01
5580,26
5590,74
5715,3
5496,91
5534,87
5497,97
5611,69
5560,16
5853,13
5761
5839,69
5943,65
6053,87
5783,93
5843,71
5939,12
5932,61
5923,82
6122,83
6291,85
6559,52
6906,24
7045,71
7323,95
6949,74
6966,79
7003,31
6453,44
6799,53
7017,55
6933,29
6794,86
6791,64
6605,92
7020,31
7067,54
6889
6902,62
6872,21
6496,37
6333,12
6076,01
6278,77
6519,15
6457,97
6518,64
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MODELE MODERNE DE DIAGNOSTIC FINANCIAR GENERAL AL ENTITĂŢII
ÎN ACTUALUL CONTEXT AL GLOBALIZĂRII ECONOMICE
ŞI FINANCIAR-CONTABILE
Monica ACHIM
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Sorin BORLEA
Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad
Rezumat. În actualul material ne propunem elaborarea unui model modern de
diagnostic financiar bazat pe metoda de analiză de tip SWOT combinată cu metoda grilelor
de evaluare, încercând o apreciere atât calitativă şi cantitativă atât a stării şi evoluţiei
diferiţilor indicatori economico - financiari reprezentativi pentru starea economicofinanciară generală a entităţii. Modelul este în acelaşi timp unul complex dar şi sintetic
deoarece are capacitatea de a sintetiza toate informaţiile analitice printr-o apreciere simplă
în cadrul unei grile de evaluare bine determinate calitativ (prin aprecieri gen punct critic,
punct slab, punct incert, punct tare, punct forte) dar şi cantitativ (prin acordarea de note pe o
grilă de evaluare de la 1 la 5).
Cuvinte-cheie: performanţe financiare; diagnostic; puncte slabe; puncte forte;
punctaje; model.
Clasificare JEL: M10,M41,G33.
1. Introducere
În actualul context al globalizării economice pentru orice investitor timpul înseamnă
bani. Decizia de investiţii pe pieţele de capital din diverse zone geografice trebuie bine
fundamentată prin calcule de rentabilitate rapide şi în acelaşi timp eficiente în cadrul unui
diagnostic financiar cât mai rapid şi pertinent.
Termenul de diagnostic provine din limba greacă (diagnostikos) şi reprezintă
capacitatea de a discerne. El corespunde unei capacităţi de analiză şi înţelegere a performanţei (Deaconu, 2002, p. 30).
Procesul de diagnostic, în sens general, reprezintă „o investigare largă a principalelor
aspecte ale activităţii organizaţiei, de natură economică, tehnică, sociologică, juridică şi
managerială, cu scopul identificării atuurilor şi disfuncţionalităţilor, a cauzelor care le generează şi a conceperii unor recomandări pentru perfecţionare şi dezvoltare (Miles, 2000, p. 86).
În opinia altor redutabili autori „analiza-diagnostic presupune descompunerea unui
mecanism sau a unui fenomen economic în părţile sale componente, stabilirea factorilor de
influenţă ai acestuia, măsurarea influenţei factorilor asupra componentelor atât static cât şi în
dinamică, şi în final, stabilirea punctelor tari (forte) şi punctelor slabe ale mecanismului sau
fenomenului economic cercetat, propunând şi soluţii practice de corecţie a traiectoriei
componentelor mai puţin funcţionale” (Bătrâncea et al, 2003, p. 6)
După părerea noastră, diagnosticarea poate fi definită ca o cercetare complexă a
aspectelor concurenţiale, economice şi financiare ce caracterizează activitatea unei
organizaţii, prin care se identifică punctele forte şi punctele slabe, cauzele care le-au generat
şi se formulează recomandări de eliminare sau diminuare a aspectelor negative şi/sau de
valorificare a celor pozitive.
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În consecinţă diagnosticul general al unei entităţi se structurează în trei mari
componente:
− Componenta diagnosticului mediului concurenţial;
− Componenta diagnosticului economic (de gestiune);
− Componenta diagnosticului financiar.
În timp ce diagnosticul mediului concurenţial se referă la factorii externi entităţii,
respectiv la „oportunităţile” şi „ameninţările” (riscurile) la care este expusă entitatea,
diagnosticul economic şi cel financiar vizează stabilirea punctelor forte şi a punctelor slabe
din activitatea economico-financiară internă a entităţii.
Diagnosticul mediului concurenţial are drept rol stabilirea poziţiei concurenţiale a
entităţii pe piaţă pregătind astfel răspunsurile strategice ale firmei în faţa constrângerilor
mediului său extern. Un astfel de diagnostic al mediului în care activează entitatea va ţine
seama de „oportunităţile” şi „riscurile” implicate de piaţă, prefigurând astfel eforturile
necesare adaptării sale la modificările structurale de mediu, precum şi eforturile de
poziţionare adecvată în raport cu concurenţa.
Diagnosticul economic (de gestiune) sau diagnosticul stării economice cercetează
activitatea unei entităţi din punct de vedere economic, realizând o corelaţie între eforturile
implicate (resursele) şi efectele activităţii (rezultatele) în cadrul realizării întregului ciclu de
activitate al entităţii având ca scop reperarea punctelor forte şi a punctelor slabe şi stabilirea
terapiei de redresare din activitatea economică a entităţii.
Diagnosticul economic vine să răspundă în cea mai mare măsură nevoilor interne
decizionale ale sistemului de guvernanţă corporativă al entităţii, în speţă ale managerilor, ca
utilizatori interni principali ai analizei microeconomice.
Diagnosticul financiar constă, într-o exprimare sintetică, în reperarea simptomelor,
disfuncţionalităţilor, stabilirea stării financiare a entităţii, prescrierea „terapiei” pentru
redresarea unei situaţii existente la un moment dat.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară apreciază că „analiza financiară
este disciplina prin care instrumente analitice sunt aplicate situaţiilor financiare şi altor date
financiare în scopul interpretării tendinţelor şi relaţiilor într-o manieră consecventă şi
disciplinată. În esenţă, analistul se ocupă de convertirea datelor în informaţii şi ajută, în
consecinţă, la procesul de diagnosticare care are drept obiectiv cercetarea şi prognozarea
informaţiilor” (Greuning, 2005, p. 26)
După părerea noastră, diagnosticul financiar reprezintă un ansamblu de concepte,
metode, instrumente, ce permit tratarea situaţiilor financiare şi a altor informaţii interne sau
externe avute la dispoziţie, în scopul formulării unor judecăţi de valoare calitative şi/sau
cantitative privind starea financiară, dinamica şi perspectivele unei entităţi.
În actualul material ne propunem elaborarea unui model modern de diagnostic
financiar propriu prin care să se realizeze o apreciere calitativă şi cantitativă a stării financiare
a generale a entităţii.
2. Stadiul cunoaşterii
Necesităţile concrete de analiză economico-financiară au impus elaborarea unor
modele de diagnostic financiar sintetice care să vină să satisfacă în timp operativ şi cu un
volum relativ redus de calcule necesităţile diferitelor grupuri de utilizatori.
În acest sens putem clasifica multitudinea de modele existente în literatura de
specialitate şi consacrate în acelaşi timp şi de practica economică în următoarele categorii:
a) În funcţie de subiectul emitent al acestor modele distingem:
 Modelele elaborate de bănci în cadrul metodologiei de fundamentare a deciziei de
creditare. Printre cele mai fundamentate modele bancare utilizate ar fi cele elaborate de
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Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare,
Raiffeisen Bank (Achim, 2009, pp. 419-444).
 Modele elaborate de societăţi de consultanţă financiară:
− Modelul CEMMAT- Centrul de Management şi Transfer Tehnologic Bucureşti care
face referire la următoarele categorii de diagnostic:financiar, marketing, tehnologie, calitate,
management, resurse umane. (Mereuţă et al, 1994, pp. 166);
− Modelul Roland Berger utilizat de societatea de consultanţă străină R.B. se referă
la următoarele componente ale diagnosticului general: produse, concurenţă, distribuţie,
producţie, financiar, management, utilizând 28 criterii reprezentative pentru domeniile de
diagnostic amintite (Bătrâncea et al., 2007, pp. 120-121).
 Modele elaborate de diferiţi specialişti în domeniul economic:
− Modelul A.G. (Alexandru Gheorghiu) stabileşte opt componente esenţiale ale
activităţii societăţii financiar, piaţa şi concurenţa, cercetare-dezvoltare, produse, management,
producţie, comercial, personal. (Al. Gheorghiu et al., 2002)
− Modelul MEFAT (Modelul de evaluare financiară ANDONE-ŢUGUI) este un model de
evaluare globală a diagnosticului financiar care se bazează pe metoda punctajelor şi care
constă în selectarea din ansamblul indicatorilor economico-financiari a unui număr de zece
indicatori, pentru care se atribuie un coeficient de importanţă în funcţie de semnificaţia
fiecăruia (A. Ioan, Al. Ţugui, 1999, pp. 40-41)
− Modelele de evaluare a stării financiare denumite generic Modelul „A” şi Modelul
„B” (M. Bătrâncea, L-M. Bătrâncea, 2006, pp. 94-104) sunt utilizate de autori sub titulatura
de modele de analiză a standingului financiar. Ambele modele au în vedere perspectiva
diagnosticului efectuat de bănci clienţilor lor fiind modele de tipul „credit scoring” şi se
bazează pe două criterii calitative şi cinci criterii cantitative. Diferenţa între cele două modele
constă în modul de selectare a acestor criteriilor ţinând seama de garanţiile acordate, serviciul
datoriei, tipuri de clienţi (producători sau comercianţi).
b) În funcţie de metodologia utilizată distingem:
 Metode statistice bazate pe tehnica analizei discriminante multiple.
Cele mai cunoscute modele de diagnostic financiar de tip statistic utilizate pe plan
internaţional sunt: Modelul Altman, Modelul Canon Holder, Modelul Centralei Bilanţurilor
Franţei, Modelul Taffler, Modelul Robertson).
La nivel naţional s-au elaborat modele de diagnostic financiar adaptate economiei
româneşti de tip emergent: Modelul Anghel, Modelul Cămăşoiu-Negoiescu, Modelul „C”
elaborat de analişti financiari din învăţământul craiovean, modelul Băileşteanu etc.
 Metode nestatistice sau deterministe.
Acestea utilizează tehnici altele decât cele statistice şi anume: comparaţia, inducţiadeducţia, analiza-sinteza, punctajele, grilele de evaluare etc. În selectarea indicatorilor
reprezentativi pentru un domeniu diagnosticat şi în acordarea de punctaje de importanţă un
rol extrem de important îl are experienţa şi profesionalismul analistului financiar care ii vor
permite acestuia să facă judecăţi de valoare calitative şi cantitative cât mai pertinente şi
verificate de realitatea economică.
2. Baza de date utilizată în elaborarea diagnosticului financiar
Potrivit opiniei specialiştilor (Matiş, 2003, p. 20) „cele mai reprezentative surse de
date şi informaţii economice sunt:
a) planificarea economică, care furnizează circa 28% din informaţiile economice care
circulă într-o unitate economică;
b) evidenţa economică, care furnizează circa 70% din informaţiile economice
vehiculate într-o unitate economică, distribuite astfel:
− 46-50% sunt furnizate de contabilitate;
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− 9-13% sunt furnizate de statistică;
− 11% sunt furnizate de evidenţa operativă.
c) alte surse, cum ar fi de exemplu legislaţia economico-financiară care furnizează
circa 2% din informaţiile vehiculate într-o entitate.”
Aşa cum reiese din structura prezentată anterior, contabilitatea reprezintă principala
sursă de date şi informaţii a sistemului informaţional economic, ea producând circa 30 – 35%
din informaţiile economice vehiculate într-o entitate economică.
În acest sens un rol extrem de important revine situaţiilor financiare obligatoriu de
întocmit şi publicat de către toate entităţile din economie. Entităţile din România au obligaţia
să întocmească situaţiile financiare anuale respectând prevederile O.M.F.P. nr. 1752/2005 în
funcţie de îndeplinirea anumitor criterii aşa zise „de mărime”.
Astfel, dacă se depăşesc limitele a două dintre următoarele criterii (total active:
3.650.000 euro; cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu de salariaţi în cursul
exerciţiului financiar: 50) entităţile sunt obligate la a întocmi:
a) Bilanţ;
b) Cont de profit şi pierdere;
c) Situaţia modificărilor capitalului propriu;
d) Situaţia fluxurilor de trezorerie;
e) Note explicative la situaţiile financiare anuale.
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime
prevăzute anterior, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
a) Bilanţul prescurtat;
b) Contul de profit şi pierdere;
c) Note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
Opţional se pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia
fluxurilor de trezorerie.
3. Metodologia generală de elaborare a diagnosticului financiar

Metodologia diagnosticului financiar cuprinde un ansamblu de metode, tehnici şi
procedee cu ajutorul cărora se stabilesc punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare
în vederea fundamentării unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare într-un mediu
concurenţial.
Interacţionarea metodologiei diagnosticului financiar cu metodologia analizei
financiare se face potrivit relaţiei de incluziune reflectate mai jos:
Metodologia
ANALIZEI
financiare

Metodologia
DIAGNOSTICULUI
financiar

Figura 1. Metodologia analizei financiare versus metodologia diagnosticului financiar

Într-o exprimare sintetică, metodologia analizei financiare se prezintă astfel:
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Comparatia

C
A
L
I
T
A
T
I
V
A
METODE
SI TEHNICI DE
ANALIZĂ
FINANCIARĂ

Stabilirea sistemului factorial cauzal al explicării
fenomenului
Modelarea fenomenelor economice
Interpretarea rezultatelor
Generalizarea sau evaluarea rezultatelor

Indicatori economico-financiari

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
A

Indicii pentru exprimarea in dinamica
Coeficienţi de structura
Ratele(ratio,rating)
Tehnicile statistice (scoring)
Metoda substituirilor in lant(metoda iterarii)
Metoda calculului matricial
Metodele cercetarii operationale(programare,simulare )

Figura 2. Metodologia analizei financiare

Metodologia diagnosticului financiar preia o parte din metodele şi procedeele
specifice analizei financiare însă ea deţine în mod suplimentar metode şi procedee de lucru
proprii. Printre cele mai utilizate astfel de metode specifice analizei-diagnostic amintim:
− Metoda SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, and Threats);
− Metoda grilelor de evaluare;
− Metoda bazată pe benchmarking;
− Metoda profilelor;
− Metode combinate.
Cele mai utilizate metode de diagnostic financiar se bazează pe combinarea metodei de
analiză-diagnostic de tip SWOT bazate pe identificarea punctelor slabe, a punctelor slabe, a
oportunităţilor şi riscurilor cu care se confruntă activitatea entităţii, împreună cu metoda grilelor
de evaluare prin care se realizează evaluarea în expresie cantitativă a aspectelor analizate.
Pornind de la componenţa bazei de date utilizate în cazul fundamentării diagnosticului
financiar care este reprezentată în măsură semnificativă de situaţiile financiare, diagnosticul
financiar privit ca sistem îl putem structura, în opinia noastră, în următoarele componente:
− Diagnosticul poziţiei financiare pe baza Bilanţului Contabil;
− Diagnosticul performanţelor pe baza Contului de Profit şi Pierdere;
− Diagnosticul fluxurilor de trezorerie;
− Diagnosticul riscurilor;
− Diagnosticul previzional este în fapt o proiecţie pe viitor a stării financiare care ar
rezulta ca urmare a proiecţiei aplicării terapiei de redresare.
Diagnosticul financiar

Diagnosticul
poziţiei
financiare

Diagnosticul
performanţelor
financiare

Diagnosticul
fluxurilor de
trezorerie

Diagnosticul
riscurilor

Diagnosticul
previzional

Figura 3. Sistemul diagnosticului financiar
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Diagnosticul poziţiei financiare se poate defalca, în funcţie de obiectivele urmărite în
cadrul analizei poziţiei financiare în următoarele categorii de diagnostic ale poziţiei
financiare parţiale astfel:
a) Diagnosticul de ansamblu al poziţiei financiare:
− Diagnosticul evoluţiei poziţiei financiare;
− Diagnosticul structurii poziţiei financiare;
b) Diagnosticul echilibrului poziţiei financiare:
− Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii entităţii;
− Diagnosticul capitalului de lucru;
− Diagnosticul indicatorilor de activitate.
Diagnosticul performanţelor financiare se poate defalca, în funcţie de obiectivele
urmărite în cadrul analizei performanţelor financiare în următoarele categorii de diagnostic
ale performanţelor financiare parţiale astfel:
a) Diagnosticul de ansamblu a performanţelor financiare;
− Diagnosticul evoluţiei performanţelor financiare;
− Diagnosticul structurii performanţelor financiare.
b) Diagnosticul performanţelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate:
− Diagnosticul ratelor de profitabilitate comercială;
− Diagnosticul ratelor de rentabilitate economică şi financiară;
− Diagnosticul ratelor bursiere.
Diagnosticul fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte punctele forte şi punctele
slabe în gestionarea resurselor controlate de entitate generatoare de fluxurile de trezorerie din
cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, investiţii şi finanţare.
Diagnosticul riscurilor pune în evidenţă punctele forte şi punctele slabe constatate la
nivelul stării de risc economic şi financiar al entităţii. În acest sens diagnosticul riscurilor se
defalcă în două categorii de diagnostic al riscurilor la care este supusă entitatea şi anume:
a) Diagnosticul riscului economic;
b) Diagnosticul riscului financiar
5. Etape în fundamentarea diagnosticului financiar

Având în vedere cele prezentate mai sus stabilirea diagnosticului financiar se
realizează parcurgând următoarele etape:
a) Selectarea unui eşantion de indicatori financiari reprezentativi pentru reflectarea
stării financiare: de ex. indicatori de lichiditate, solvabilitate, echilibru financiar, profitabilitate, rentabilitate, fluxuri de numerar, riscuri etc.
b) Stabilirea punctelor forte şi a punctelor slabe ale stării financiare constatate la
nivelul criteriilor selectate. În mod sintetic acestea pot fi prezentate astfel:
Punctele forte ale stării financiare ale societăţii pot fi reprezentate de următoarele:
− Clienţii tradiţionali deţin o pondere de peste 50% în totalul clientelei firmei;
− Calitate foarte bună a produselor;
− Capital de lucru pozitiv;
− Viteza de rotaţie a activelor este în creştere;
− Lichiditate si solvabilitate în intervalele de siguranţă admise;
− Efect de levier pozitiv;
− Flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare;
− Profituri în creştere;
− Valoare adăugată în creştere;
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− Profitabilitate comercială bună şi în creştere;
− Capitalizare bursieră în creştere etc.
Punctele slabe ale stării financiare pot fi sintetizate prin:
− Lipsa resurselor financiare care pot întrerupe aprovizionarea unităţii;
− Capacităţile actuale de producţie şi nivelul tehnic al acesteia limitează penetrarea
pe alte segmente de piaţă;
− Scăderea (în termeni reali) a veniturilor realizate din activităţile importante;
− Distribuţia este organizată prin intermediari;
− Calitate slabă a produselor;
− Desfăşurarea unor activităţi comerciale nerentabile sau cu rentabilitate scăzută;
− Lichiditate şi solvabilitate diminuate;
− Creştere mai lentă, stagnare sau chiar diminuare a valorii firmei.
c) Acordarea de punctaje de la 1 la 5 pentru criteriile financiare reprezentative
selectate, în modul următor:
− dacă se apreciază doar starea sau tendinţa de evoluţie a acestora se va utiliza grila
de evaluare în formă simplă:

Tabelul 1
Grila de evaluare a criteriilor financiare în formă simplă
Nota (N)
Stare
Tendinţă

1
Critică
Deteriorare bruscă

2
Slabă
Deteriorare lentă

3
Medie
Menţinere

4
Bună
Îmbunătăţire
lentă

5
Forte
Îmbunătăţire
bruscă

– dacă se apreciază simultan atât nivelul cât şi tendinţa se va utiliza grila de notare
complexă sub formă de matrice astfel:
Tabelul 2
Grila de evaluare a criteriilor financiare în formă complexă
Tendinţă/Stare
Îmbunătăţire bruscă
Îmbunătăţire lentă
Menţinere
Deteriorare lentă
Deteriorare bruscă

Critică
3
2.5
2
1.5
1

Slabă
3.5
3
2.5
2
1.5

Medie
4
3.5
3
2.5
2

Bună
4.5
4
3.5
3
2.5

Forte
5
4.5
4
3.5
3

d) Acordarea de punctaje de importanţă fiecărui criteriu financiar în funcţie de
poziţia ocupată în grila de evaluare, ţinând seama şi de specificul sectorului de activitate.
e) Calculul notei medii acordate stării financiare generale. Nota medie sa va
determina după relaţia:
n
v
N = ∑ pixNi , unde
i =1

− pi reprezintă ponderile de importanţă acordate fiecărui indicator financiar;
− Ni reprezintă nota acordată fiecărui indicator (în funcţie de starea şi/sau tendinţa
indicatorului).
f) Încadrarea în categoria corespunzătoare de diagnostic financiar se va face pe
baza grilei de apreciere globale a stării financiare, conform tabelului 3:
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Tabelul 3
Grila de fundamentare a diagnosticului financiar
Starea generală
a criteriului financiar
Forte
Foarte bun
Bun
Satisfăcător
Mediu-acceptabil
Nesatisfăcător
Slab
Foarte slab
Critic

Diagnostic cantitativ
Punctaj mediu
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

Diagnostic financiar
Diagnostic calitativ
Apreciere SWOT
Diagnostic SOLID – Categoria A
PUNCT FORTE
Diagnostic BUN – Categoria B
PUNCT BUN
Diagnostic MEDIU/ACCEPTABIL – Categoria C
INCERTITUDINE
Diagnostic PRECAR – Categoria D
PUNCT SLAB
Diagnostic CRITIC – Categoria E
PUNCT CRITIC

Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, în funcţie de nota medie obţinută apreciem că
diagnosticul financiar general al unei entităţi se diferenţiază pe următoarele categorii:
v
 Diagnostic financiar solid – Categoria A dacă 4< N < 5, caracterizat prin
următoarele particularităţi:
− În acest caz afacerea este foarte bună, starea financiară a entităţii este foarte bună.
− Potenţialul de dezvoltare este foarte ridicat, poziţia pe curba ciclului de viaţă este
dezvoltare-maturitate.
− Din punct de vedere al creditorilor există o capacitate de rambursare excelentă,
creditorii financiari manifestă o încredere foarte ridicată în potenţialul firmei.
− Riscul expunerilor diferiţilor creditori ai firmei în discuţie este minim. Este
improbabilă înregistrarea de pierderi.
v
 Diagnostic financiar bun – Categoria B dacă 3< N < 4, caracterizat prin
următoarele particularităţi:
− În acest caz afacerea este viabilă, putând avea loc dezvoltarea viitoare.
− Poziţia pe curba ciclului de viaţă este dezvoltare-maturitate, strategiile solicitate
fiind cele de investire fie strategii neutre.
− Din punctul de vedere al creditorilor, există o capacitate de rambursare foarte bună,
este improbabil să apară neregularităţi la plata creditorilor dar dacă acestea apar, sunt minore
şi se pot rezolva rapid .
− Riscul expunerilor acestora este extrem de mic şi este foarte puţin probabilă
apariţia pierderilor.
v
 Diagnostic financiar mediu/acceptabil – Categoria C dacă N ≈3, caracterizat
prin următoarele particularităţi:
− În acest caz afacerea se confruntă cu anumite probleme, posibilităţile de creştere
fiind incerte, posibilităţile de redresare fiind reduse.
− Poziţia pe curba ciclului de viaţă este lansare sau declin deci sunt necesare fie
strategii de investire fie de dezinvestire.
− Din punctul de vedere al creditorilor, există o capacitate de rambursare bună dar
pot apărea neregularităţi la plata datoriilor.
− Riscul expunerilor diferiţilor creditori este considerat mediu acceptabil fiind necesară
o monitorizare permanentă a activităţii. Este puţin probabilă înregistrarea de pierderi.
v
 Diagnostic financiar precar– Categoria D dacă 2< N < 3, caracterizat prin
următoarele particularităţi:
− În acest caz afacerea se confruntă cu probleme majore.
− Poziţia pe curba ciclului de viaţă este lansare sau declin deci sunt necesare fie
strategii de investire fie de dezinvestire.
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− Din punctul de vedere al creditorilor, există o probleme legate de fluxul de numerar
ce pot duce la o capacitate de rambursare precară a datoriilor, foarte vulnerabilă la mediul
extern.
− Riscul expunerilor diferiţilor creditori este considerat mare şi există posibilitatea
înregistrării de pierderi.
v
 Diagnostic financiar slab – Categoria E care se obţine dacă 1< N < 2,
caracterizat prin următoarele particularităţi:
− În acest caz starea financiară societăţii este foarte gravă, aceasta se confruntă cu
blocaje financiare şi există un risc de faliment iminent.
− Din punct de vedere al creditorilor, capacitatea de rambursare este foarte slabă.
Riscul expunerilor acestora este considerat foarte mare iar pierderile sunt iminente.
g) Elaborarea interpretărilor, recomandărilor, strategiilor de acţiune viitoare în
vederea administrării „terapiei”.
În această etapă se definitivează recomandările respectiv opţiunile strategice de
acţiune în contextul analizei stării financiare a entităţii. Această problemă la care trebuie să
răspundă analiza diagnostic se concretizează in propunerile echipei de diagnosticare prin care
se urmăreşte: eliminarea cauzelor generatoare de puncte slabe şi implicit, a simptomelor
negative; amplificarea cauzelor generatoare de puncte forte şi, respectiv, a simptomelor
pozitive; valorificarea oportunităţilor, diminuarea pericolelor, creşterea puterii globale
interne, creşterea capacităţii de răspuns a firmei la provocările mediului.
Recomandările trebuie însoţite de evaluarea eforturilor necesare aplicării lor ca şi
efectele economice şi funcţionale preconizate.
Pentru a cuprinde toate elementele necesare valorificării recomandărilor, acestea se
pot centraliza conform tabelului 4.

Tabelul 4
Tabelul recomandări-interpretări
Nr.
crt.

Recomandare

Cauza avută
în vedere

1

2

0

Resursele
suplimentare
necesare
3

Efecte
principale

Observaţii

4

5

6. Elaborarea unui model sintetic de diagnostic financiar

Parcurgerea metodologiei de elaborare a unui diagnostic financiar prezentate la pct. 4
împreună cu parcurgerea sistematică a etapelor prezentate la pct. 5 pot fi condensate în cadrul
unui model sintetic de diagnostic financiar extrem de sugestiv şi menit să sistematizeze şi să
uşureze munca de diagnosticare a stării financiare a unei activităţi. Un astfel de model este
reprezentat sintetic în tabelul 5.
Diagnosticul potenţialului financiar global, în expresie cantitativă, l-am fundamentat
pe baza unei medii aritmetice ponderate a punctajelor parţiale fundamentate în cadrul
4

diagnosticelor parţiale anterioare astfel: NG = ∑ N ixPi unde:
i =1



−
−
−
−

NG reprezintă punctajul mediu global realizat de starea financiară a entităţii;
N i reprezintă punctajele medii însumate în cadrul fiecărui diagnostic parţial astfel:
N 1 reprezintă punctajul mediu însumat de diagnosticul poziţiei financiare;
N 2 reprezintă punctajul mediu însumat de diagnosticul performanţelor financiare;
N 3 reprezintă punctajul mediu însumat de diagnosticul fluxurilor de numerar;
N 4 reprezintă punctajul mediu însumat de diagnosticul riscurilor entităţii.
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 Pi reprezintă punctajele parţiale acordate componentelor de diagnostic financiar
global, repartizate în funcţie de gradul de importanţă a lor în cadrul modelului general,
apreciat de noi astfel:
− P1= 10% reprezintă ponderea de importanţă financiară acordată componentei
poziţiei financiare;
− P1= 30% reprezintă ponderea de importanţă financiară acordată componentei
performanţelor financiare;
− P1= 40% reprezintă ponderea de importanţă financiară acordată componentei
fluxuri de numerar;
− P1= 20% reprezintă ponderea de importanţă financiară acordată componentei
riscurilor ce ameninţă societatea.

Tabelul 5
Model sintetic de diagnostic financiar
Criterii reprezentative pentru
starea financiară a entităţii
Poziţie financiară
Evoluţie şi structură active
Evoluţie şi structură datorii şi
capitaluri proprii
Lichiditate
Solvabilitate generală
Dependenţă financiară
Acoperire dobânzi
Capital de lucru
Gestiune total active
Gestiune stocuri
Gestiune creanţe/datorii
1.Diagnosticul
poziţiei financiare
Performanţe financiare
Evoluţie performanţe financiare
Structură performanţe financiare
Rate de profitabilitate comercială
Rate de rentabilitate financiară
Rate de rentabilitate economică
Rate bursiere de creştere
Rate bursiere de dividend
2.Diagnosticul performanţelor
financiare
Fluxuri de trezorerie
Fluxuri de trezorerie din exploatare
Fluxuri de trezorerie din investiţii
Fluxuri de trezorerie din finanţare
Fluxuri de trezorerie total
3.Diagnosticul fluxurilor de
trezorerie
Riscuri
Risc economic
Prag de rentabilitate global
Efect de levier financiar
4. Diagnosticul riscurilor

Observaţii

Diagnostic
SWOT

...
...

...
...

N1
N2

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
-

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...

Punctaj
(1-5)

N1
N2
N3
N4
N5
N6
n7
-

n1
n2
n3
n4
-

n1
n2
n3
-

Pondere
de
importanţă
(pi)*
10%
4%
16%
20%
2%
14%
4%
8%
16%
9,6%
6,4%
100%
10%
30%
10%
10%
16%
12%
12%
36%
4%
100%
30%
40%
30%
20%
10%
40%
100%
40%
20%
30%
35%
35%
100%
20%

Punctaj
agregat

Măsuri
necesare

n1xp1
n2xp2

...
...

n3xp3
n4xp4
n5xp5
n6xp6
n7xp7
n8xp8
n8xp9
n10xp10

...
...
...
...
...
...
...
...
...

v
N1 =

n

∑ nixpi
i =1

n1xp1
n2xp2
n3xp3
n4xp4
n5xp5
n6xp6
n7xp7
v
N2 =

n

∑ nixpi

...
...
...
...
...
...
...
...

i =1

n1xp1
n2xp2
n3xp3
n4xp4
v
N3 =

n

∑ nixpi

...
...
...
...
...

i =1

n1xp1
n2xp2
n3xp3
v
N4 =

n

∑ nixpi

...
...
...

i =1
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Criterii reprezentative pentru
starea financiară a entităţii

Observaţii

Diagnosticul general al
potenţialului financiar

Diagnostic
SWOT

Punctaj
(1-5)

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E

Pondere
de
importanţă
(pi)*
100%

Punctaj
agregat

Măsuri
necesare
...

n
v
N G = 4 ∑ N ixP
i =1

*Punctajele de importanţă acordate criteriilor financiare s-au stabilit pe baza aprecierilor autorilor. În acest sens
vezi agregarea punctajelor componente pe nivele ierarhice de formare, prezentată în tabelele 6 şi 7.

Ponderile de importanţă acordate indicatorilor financiari reprezentativi pentru starea
financiară a entităţii sunt rezultatul agregat al ponderilor acordate în cadrul diagnosticelor
parţiale elaborate pe parcurs, o sintetizare explicită pe nivele de generare a lor fiind
prezentată în tabelele 6 şi 7.
Tabelul 6
Formarea ponderilor de importanţă finale ale criteriilor poziţiei financiare selectate
Ponderi
de
importanţă
finale

Criteriile poziţiei financiare şi ponderile de importanţă specifice generate pe nivele

Evoluţie şi
structură
poziţie
financiară

Echilibru
poziţiei
financiare

20%

80%

Evoluţie şi
structură active
Evoluţie şi
structură datorii şi
capitaluri proprii
Lichiditate şi
solvabilitate

Capital de lucru
Indicatori de
activitate

20
%

4%
16%

80
%

50
%

Lichiditate

50%

Solvabilitate

50%

20%
Solvabilitate
generală
Dependenţă
financiară
Acoperire
dobânzi

10
%
40
%

10%

2%

70%

14%

20%

4%
8%

Gestiune total
active
Gestiune stocuri
Gestiune creanţe/
datorii

50%

16%

30%
20%

9,6%
6,4%

TOTAL

100%

Tabelul 7
Formarea ponderilor de importanţă finale ale criteriilor performanţelor financiare selectate
Criteriile performanţelor financiare şi ponderile de importanţă specifice generate pe nivele
Evoluţie şi
structură
performanţelor
financiare

20%

Evoluţie performanţe
financiare
50%
Structură performanţe 50%
financiare

Ponderi de
importanţă
finale
10%
10%

226

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

227

Criteriile performanţelor financiare şi ponderile de importanţă specifice generate pe nivele
Rate de
profitabilitate

80%

Rate de profitabilitate
comercială
Rate de rentabilitate

Rate bursiere
TOTAL

20%
30% Rate de rentabilitate
financiară
Rate de rentabilitate
economică
50% De creştere
De dividend

Ponderi de
importanţă
finale
16%

50%

12%

50%

12%

90%
10%

36%
4%
100%

7. Concluzii
Într-o economie extrem de dinamică, în care timpul tinde să devină o variabilă extrem
de importantă în fundamentarea deciziilor utilizatorilor de informaţii financiare, rapiditatea
deciziilor depinde de fundamentarea unui model financiar cât mai sintetic şi în acelaşi timp
care să surprindă detalii ce ţin de sectorul de activitate şi natura fiecărei activităţi.
În actualul context al globalizării economice şi financiar-contabile diversele categorii
de utilizatori de informaţii financiare au nevoie de modele de diagnostic financiar cât mai
reprezentative, pertinente şi în acelaşi timp extrem de rapide, pentru a răspunde la următoarele obiective specifice fiecărei categorii, astfel:
− Estimarea stării bonităţii clienţilor emitenţi ai unei cereri de credit (efectuată de
bănci);
− Determinarea valorii prezente şi viitoare a acţiunilor (efectuate de potenţialii
investitori);
− Determinarea valorii entităţii, necesare cu ocazia unor privatizări, fuziuni, lichidări,
divizări etc. (efectuate de societăţi de analiză financiară);
− Estimarea stabilităţii locului de muncă şi a siguranţei financiare (efectuate de
salariaţi);
− Implementarea programelor de restructurare şi redresare (efectuată de stat);
− Exercitarea controlului fiscal (efectuată de stat);
− Furnizarea unor informaţii unor organisme macroeconomice (efectuată de
Camerele de Comerţ şi Industrie, Institutul de Statistică, societăţi de rating etc.).
Apreciem că modelul creat răspunde cu succes necesităţilor moderne de informare
financiară a tuturor utilizatorilor, fiind adaptat bazei informaţionale contabile armonizate la
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, recent adoptate şi în România. Desigur că
modelul este unul perfectibil şi din aceste motive vom fi deschişi tuturor opiniilor „pro” dar
mai ales „contra”, apreciind că orice sugestie este binevenită şi menită să conducă spre
dezvoltarea necontenită a ştiinţei analizei financiare aplicate economiilor din întreaga lume
dar mai ales economiei româneşti încă firave dar cu un mare potenţial de creştere.
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SIMULAREA MONTE CARLO – METODĂ CALITATIVĂ DE ANALIZĂ
ŞI EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞI RISCURILOR ÎNTREPRINDERII
Ciprian APOSTOL
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
Rezumat. Simularea Monte Carlo este utilizată cu predilecţie atunci când sunt tratate
probleme multidimensionale (spre exemplu, rezultatul depinde de mai mult variabile sau
factori de risc).
Metoda a fost inventată de către cercetătorii americani prin anii 1940, când a fost
utilizată pentru simularea traiectoriei unui neutron în plutoniu sau uraniu. Prin metoda
Monte Carlo, procesul real este înlocuit cu un proces artificial. Pentru obţinerea unor
rezultate corecte, se impune ca variabilele aleatoare generate în timpul experimentelor de
simulare să reproducă fidel variabila aleatoare reală.
Simularea Monte Carlo este una din cele mai performante metode de analiză a
riscului.
Cuvinte-cheie: performanţă; risc; simulare; analiză; întreprindere.
Introducere
Dat fiind faptul că aproape orice schimbare, în bine sau în rău, induce un oarecare
grad de risc (spre exemplu, fluctuaţii ale vânzărilor, o criză a stocurilor, impredictibilitatea
cererii, creşterea costurilor pe piaţa muncii, schimbări legislative, fuziunile etc.)
competitivitatea şi eficienţa sunt termeni frecvent întâlniţi astăzi în limbajul decidenţilor. Toţi
au acelaşi obiectiv: maximizarea câştigului în condiţiile minimizării consumului de resurse,
situaţie în care termenul de optimizare a portofoliului intră în joc. Cu cât se cunosc mai multe
despre riscurile potenţiale, cu atât mai bine poate fi gestionată expunerea la risc a afacerii.
Prin urmare, în analiza riscului, două aspecte sunt extrem de importante: care sunt sursele de
risc şi care este dimensiunea riscului sau anvergura expunerii.
Estimarea riscului, într-o manieră tradiţională, prin intermediul teoriei portofoliului
pleacă de la premisa că media şi varianţa sunt buni estimatori ai gradului de expunere la risc.
În anumite situaţii cei doi parametrii pot conduce la estimări realiste. Însă în domeniile
economice în care costurile de operare afectează cantitatea furnizată pe piaţă sau afectează
durata de execuţie a proiectului forma repartiţiei rezultatelor şi a profitului nu îmbracă
întotdeauna forma repartiţiei normale standardizate. Două proiecte investiţionale, identice din
punctul de vedere al volumului de resurse necesare, pot avea o structură a riscului complet
diferită, iar estimarea acestuia prin reducerea sa la o singură cifră ar putea fi irelevantă. În
astfel de situaţii utilizarea unor distribuţii de probabilităţi pentru fiecare variabilă (de intrare
şi de ieşire) în parte (spre exemplu, pentru preţul materiei prime, volumul producţiei,
cheltuielile de capital, costurile de operare etc.) oferă o estimare mult mai realistă. O astfel de
procedură implică, de fapt, o simulare. Simularea Monte Carlo este utilizată cu predilecţie
atunci când sunt tratate probleme multidimensionale (spre exemplu, rezultatul depinde de mai
mult variabile sau factori de risc).
1. Prezentarea metodei Monte Carlo
Metoda Monte Carlo generează, la întâmplare, valorile unei variabile aleatoare, prin
utilizarea:
– unui generator de numere aleatoare uniform distribuite în intervalul [0, 1] şi
– a distribuţiei de probabilitate cumulată asociată variabilei aleatoare respective.
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Metoda a fost inventată de către cercetătorii americani de la „Los Alamos National
Laboratory” prin anii 1940, când a fost utilizată pentru simularea traiectoriei unui neutron în
plutoniu sau uraniu.
Metoda Monte Carlo poate fi definită ca metodă de modelare a variabilelor aleatoare
în vederea determinării caracteristicilor repartiţiei lor, atunci când aceste caracteristici nu pot
fi stabilite prin expresii analitice pe baza funcţiilor teoretice de densitate de probabilitate.
Prin metoda Monte Carlo, procesul real este înlocuit cu un proces artificial. Pentru
obţinerea unor rezultate corecte, se impune ca variabilele aleatoare generate în timpul
experimentelor de simulare să reproducă fidel variabila aleatoare reală.
2. Analiza riscurilor şi performanţei întreprinderii cu ajutorul metodei
Monte Carlo
Simularea Monte Carlo este cea mai performantă metodă de analiză a riscului.
Utilizarea ei efectivă presupune parcurgerea câtorva etape mai importante (Iftimescu, 2007,
p. 50):
1. dezvoltarea unui model simulabil de tip determinist, în care sunt specificate
variabilele de intrare (factorii de influenţă controlabili şi necontrolabili), variabilele de ieşire
(rezultatele, din punctul de vedere al criteriilor de performanţă reţinute) şi relaţiile dintre
variabilele de ieşire şi cele de intrare, relaţii care pot fi exprimate direct sau indirect, cu
ajutorul unor variabile intermediare;
2. transformarea modelului determinist construit anterior într-unul probabilist, prin
asignarea unor distribuţii de probabilitate variabilelor de intrare care reflectă factori
necontrolabili marcaţi de incertitudine;
3. precizarea relaţiilor dintre variabilele de intrare probabiliste interdependente (cum
ar fi, de exemplu, preţul viitor al unui produs şi cota de piaţă previzibilă). De regulă, astfel de
relaţii sunt modelate cu ajutorul unor matrice de corelaţie între variabilele aleatoare
respective;
4. efectuarea simulării;
5. analiza rezultatelor simulării şi interpretarea lor pentru aprecierea riscului.
Există medii de dezvoltare a aplicaţiilor de analiza riscului prin simulare Monte Carlo
pentru toate tipurile de calculatoare: mainframe-uri, minicalculatoare, microcalculatoare.
Cele mai cunoscute produse software de acest fel sunt @RISK, dezvoltat de Palisade
(http://www.palisade.com), şi Crystal Ball, realizat de firma americană Decisioneering
(http://www.decisioneering.com). Acestea sunt, de fapt, programe de completare (de tip addin) pentru Microsoft Excel sau Lotus 1-2-3.
Chiar şi programele de calcul tabelar au încorporate, în ele însele, câteva facilităţi
pentru construcţia unor aplicaţii simple de simulare Monte Carlo. Microsoft Excel, de
exemplu, prin programul de completare (add-in) intitulat Analysis ToolPak, oferă
posibilitatea generării unor numere aleator cu distribuţii date (este vorba doar de distribuţia
empirică discretă şi distribuţiile teoretice: uniformă, normală, Bernoulli, binomială, Poisson).
Produsele software destinate simulării Monte Carlo (amintite mai sus) sunt însă net
superioare în cazul dezvoltării unor aplicaţii complexe.
Aplicarea metodei de simulare Monte Carlo, precum şi instrumentele software
utilizate în acest scop diferă semnificativ în funcţie de maniera în care variabila timp este
luată în considerare în derularea experimentului de simulare. Atunci când recalcularea
modelului simulabil, de la o experienţă la alta, are în vedere acelaşi moment în timp,
simularea este considerată de tip static. În acest caz, o variabilă de ieşire prezentată sub
formă de distribuţie de probabilitate va conţine valorile posibile ale variabilei şi
probabilităţile corespunzătoare, calculate pentru acel moment în timp. Dacă în modelul
simulabil supus experimentării este încorporată variabila timp, iar aceasta ia valori diferite
(crescătoare) de la o experienţă la alta în cursul aceluiaşi experiment, atunci simularea este
considerată de tip dinamic. O variabilă de ieşire dată sub forma distribuţiei ei de
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probabilitate va conţine, în acest caz, valorile posibile ale variabilei şi probabilităţile
corespunzătoare, calculate pentru momente diferite în timp.
Aprecierea riscului investiţiilor este, fără îndoială, cel mai important domeniu al
managementului în care poate fi aplicată cu succes simularea Monte Carlo în varianta ei
statică.
După cum se ştie, o investiţie înseamnă angajarea durabilă a unor fonduri în bunuri de
natură diversă (materială sau imaterială), cu speranţa obţinerii unor câştiguri viitoare suficient
de mari, dar ţinând cont şi de riscurile implicate. Decizia de investiţie este un demers
complex, care presupune estimarea unor parametri semnificativi pentru orice variantă
investiţională avută în vedere. Dintre aceşti parametri, mai importanţi sunt următorii:
• totalul capitalului investit (cu luarea în considerare şi variaţiei nevoii de fond de
rulment, determinată de exploatarea viitoare a investiţiei);
• durata de viaţă a investiţiei;
• valoarea reziduală a investiţiei, adică valoare bunurilor care pot exista la sfârşitul
duratei ei de viaţă.
• câştigurile viitoare (fluxurile de trezorerie) care vor fi generate de către investiţia
respectivă. Acestea trebuie apreciate independent de modalităţile de finanţare a investiţiilor.
În plus, trebuie să se ţină cont de riscul implicat de către diferitele câştiguri eşalonate în timp
(actualizarea câştigurilor).
Principalul indicator de rentabilitate a unei investiţii este valoarea actualizată netă
(VAN) a fluxurilor de trezorerie generate de acea investiţie. VAN depinde de un mare număr
de variabile. Unele dintre aceste variabile, cu o evoluţie incertă, pot fi estimate prin
distribuţiile lor de probabilitate. Aceasta face posibilă utilizarea simulării Monte Carlo pentru
determinarea valorii sperate a VAN şi pentru măsurarea riscului implicat de realizarea unei
investiţii. David Hertz a fost cel care a propus pentru prima dată această manieră de analiză în
fundamentarea deciziei de investiţii.
În demersul său, Hertz (1968) ia în considerare nouă variabile primare pentru
determinarea VAN. Aceste variabile, introduse în model sub forma unor distribuţii de
probabilitate, sunt (Iftimescu, 2007, p. 53):
− mărimea pieţei (a cererii iniţiale);
− preţul de vânzare;
− rata de creştere a pieţei;
− cota de piaţă (care controlează volumul fizic al vânzărilor);
− totalul capitalului investit;
− valoarea reziduală a investiţiei;
− costurile variabile de exploatare;
− costurile fixe;
− durata de viaţă a investiţiei.
Desigur, pentru a obţine o bună apreciere a riscului trebuie parcurse toate cele cinci
etape necesare aplicării corecte a metodei Monte Carlo. Prima dintre ele, şi cea mai
importantă, este construcţia modelului simulabil. Acesta trebuie să fie cât mai reprezentativ
pentru „funcţionarea internă” a proiectului de investiţii analizat.
De exemplu, în cazul unei investiţii de capacitate independente, modelarea fluxului
de trezorerie din perioada t poate fi făcută în felul următor:
I
I
Ft = (Pt × Qt – CVt × Qt – CFt – 0 ) × (1 – RIP) + 0
n
n
unde:
Ft – fluxul de trezorerie în perioada t
Pt – preţul unitar în perioada t
Qt – cantitatea vândută în perioada t
CVt – costurile variabile unitare în perioada t
231

232

Analiza economico-financiară şi evaluarea proprietăţilor. Provocări în actualul context global

CFt – costurile fixe globale în perioada t (inclusiv costuri de capital care nu sunt de
natura investiţiilor amortizabile)
I0 – investiţia iniţială
n – durata de viaţă a proiectului
RIP – rata impozitului pe profit
Bineînţeles, este posibil ca modelul fluxurilor de trezorerie să fie mult mai complex.
Astfel, costurile variabile pot fi diferenţiate în costuri cu materii prime şi costuri cu forţa de
muncă, iar estimarea cantităţilor vândute poate fi făcută prin luarea în considerare a trei
variabile exogene: mărimea iniţială a pieţei, rata de creştere a pieţei şi cota de piaţă
previzionată (aşa cum, de altfel, propune Hertz). Totul depinde însă de volumul informaţiilor
disponibile şi de costul acestor informaţii.
Pe baza fluxurilor de trezorerie astfel determinate, se calculează apoi valoarea
actualizată netă a proiectului. Pentru o investiţie fără valoare reziduală semnificativă, VAN
are expresia:
n

VAN =

Ft

∑ (1 + r )
t =1

t

− I0 ,

unde r reprezintă rata de actualizare.
Un alt indicator pe baza căruia pot fi făcute aprecieri pertinente privind rentabilitatea
şi riscurile unei investiţii este rata internă de rentabilitate (RIR). Această rată anulează
valoarea actualizată netă, egalând valoarea actuală a fluxurilor de trezorerie viitoare cu
investiţia iniţială:
n
Ft
= I0
∑
t
t =1 (1 + RIR )
Pentru o investiţie dată, RIR poate fi interpretată în felul următor: ea reprezintă acea
rată a dobânzii la care, dacă fondurile investite ar fi luate cu împrumut, rezultatul întregii
operaţiuni (investiţie plus finanţare) ar fi zero. Ea reprezintă costul maxim acceptat pentru
capitalul investit, astfel încât proiectul să rămână eficient (Mironiuc M., 2007: pp. 141-143).
În procesul de evaluare a eficienţei proiectului de investiţii RIR se compară cu costul
capitalului. Proiectul generează valoare adiţională şi va fi aprobat pentru realizare atunci când
RIR este superioară costului capitalului investit.
Calculul RIR poate fi realizat manual, prin tatonări repetate sau automat, prin
intermediul unor software speciale.
În cazul unei investiţii de modernizare (retehnologizare), aprecierea fluxurilor de
trezorerie viitoare trebuie făcută pe baza principiului marginalităţii. Aceasta înseamnă că:
I
I
Ft = (ΔEBEt – 0 ) × (1 – RIP) + 0 ,
n
n
unde ΔEBEt este excedentul brut de exploatare suplimentar generat de investiţia respectivă în
perioada t.
Rezultatele simulării Monte Carlo permit cuantificarea valorii medii aşteptate (VAN
sau RIR), a abaterii medii pătratice şi a probabilităţii pentru care valoarea medie se încadrează într-un anumit interval de variaţie, conducând la următoarea relaţie de calcul pentru
valoarea actualizată netă medie sau globală (VANg):
n

VANg =

∑ (VAN

t

× ft ) ,

t =1

în care:
– VANt – valoarea actualizată netă generată de simularea t;
– ft – frecvenţa de apariţie a VANt.
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3. Concluzii
Criteriul valoarea actualizată netă presupune realizarea acelor investiţii a căror valoare
este pozitivă. Acest lucru se întâmplă atunci când rata internă de rentabilitate este superioară
costului mediu ponderat al capitalului.
Simularea Monte Carlo este un procedeu complex şi costisitor de evaluare a
proiectelor de investiţii, însă ajută decidentul să înţeleagă mai bine originea riscului
proiectului de investiţii.
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APRECIERI PRIVIND CONTROVERSA CONTABILĂ
ASUPRA REEVALUĂRILOR INVESTIŢIILOR IMOBILIARE
Raluca Andreea TRANDAFIR
Nicoleta ASALOŞ
Universitatea „Ovidius”, Constanţa
Rezumat. Prezenta lucrare abordează ca temă principală controversa contabilă, care
se întâlneşte în situaţia confruntării celor două standarde internaţionale de audit, şi anume
IAS 16 ce se referă la imobilizări corporale versus IAS 40, ce se referă la o investiţie
imobiliară. Această lucrare are ca scop prezentarea şi diferenţierea controversei contabile
dintre cele două standarde internaţionale de audit.
În prima parte a lucrării sunt prezentate cele două standarde, imobilizările corporale
IAS 16 denumite şi bunurile întreprinderii sau active corporale imobilizate care reprezintă şi
termenul cel mai des utilizat pentru a face referire la bunurile corporale ce se vor folosi într-o
unitate de producţie, ce vor aduce beneficii întreprinderii pe o perioadă de mai mult de un an, şi
investiţia imobiliară. IAS 40 fiind definită de Standardele Internaţionale de Contabilitatate ca
investiţie imobiliară. Investiţia imobiliară este denumită uneori investiţie „pasivă", pentru a o
distinge de proprietatea administrată activ cum ar fi imobilizările corporale, a căror utilizare este
integrată în restul operaţiunilor entităţii; iar in cea de-a doua parte este prezentat un studiu
de caz, asupra reevaluării unei imobilizări in vederea închirierii.
Cuvinte-cheie: cost istoric, valoare justă, profit, investiţie, imobilizări corporale.
Clasificare JEL: M40, M41, M42.
Aprecieri privind controversa contabilă asupra reevaluărilor investiţiilor
imobiliare
1. Aspecte ale reevaluării investiţiilor imobiliare, conform IAS 16 şi IAS 40
Imobilizările corporale IAS 16(1) (denumite şi bunurile întreprinderii sau active
corporale imobilizate) reprezintă termenul cel mai des utilizat pentru a face referire la
bunurile corporale ce se vor folosi într-o unitate de producţie, şi care vor aduce beneficii
întreprinderii pe o perioadă de mai mult de un an. Termenul vizează situaţia de a distinge
aceste active de cele necorporale, active care sunt pe termen lung, identificabile în general ca
neavând consistenţă fizică sau a căror valoare nu este complet indicată de existenţa fizică a acestora.
Există patru preocupări ce vor fi abordate în contabilitate pentru activele imobilizate:
a) Suma la care activele trebuie să fie înregistrate iniţial;
b) Modul în care valoarea se modifică ca urmare a achiziţiei trebuie să se reflecte în
conturi, inclusiv atât chestiunile legate de creşterile, cât şi de posibilele scăderi de valoare
datorate deprecierii;
c) Rata la care valoare la care sunt înregistrate activele trebuie să fie alocată ca o
cheltuială pe perioadele următoare;
d) Înregistrarea cedării ulterioare a activelor.
Investiţia imobiliară IAS 40(2) conform acestui standard reprezintă o investiţie întrun teren, clădire, parte a unei clădiri sau ambele, este utilizată de posesor (sau de un locatar
conform unui leasing financiar) cu intenţia de a obţine chirii sau pentru aprecierea capitalului sau
pentru ambele, fiind definită de IAS ca investiţie imobiliară, care este capabilă să genereze
fluxuri de numerar independent de alte active deţinute de entitate. Investiţia imobiliară este
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denumită uneori investiţie „pasivă”, pentru a o distinge de proprietatea administrată activ cum ar fi
imobilizările corporale, a căror utilizare este integrată în restul operaţiunilor entităţii.
Această caracteristică este cea care distinge investiţia imobiliară de investiţia imobiliară utilizată de
posesor, care este proprietatea deţinută de entitate sau de un locatar conform unui leasing
financiar, pentru a o utiliza în afacerile sale (adică pentru utilizarea în producţia sau furnizarea
de bunuri sau servicii sau în scopuri administrative).
IAS 40 revizuit, în vigoare din 2005, permite pentru prima dată ca drepturile
imobiliare deţinute sub forma leasing-urilor operaţionale să fie clasificate şi contabilizate ca
investiţii imobiliare. Acest lucru se poate face dacă:
 Celelalte elemente ale definiţiei investiţiei imobiliare (a se vedea mai jos) sunt
îndeplinite;
 Leasing-ul operaţional este contabilizat ca şi cum ar fi un leasing financiar în
conformitate cu IAS 17 (adică este capitalizat);
 Locatarul utilizează modelul valorii juste stabilit în IAS 40 pentru activul recunoscut.
Această opţiune de clasificare-de a raporta dreptul imobiliar al locatarului ca investiţie
imobiliară – este adecvată proprietate cu proprietate. Pe de altă parte, IAS 40 solicită ca toate
investiţiile imobiliare să fie contabilizate consecvent, utilizându-se fie modelul valorii juste,
fie modelul costului. Date fiind aceste cerinţe, se susţine ca o dată ce s-a ales alternativa de
investiţie pentru o proprietate închiriată, toate proprietăţile clasificate ca investiţii imobiliare să fie
contabilizate consecvent, pe baza valorii juste.
Conform IAS 40, investiţia imobiliară nu include:
 Proprietatea utilizată în activitate (adică deţinută pentru utilizarea în producţia sau
furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri administrative, a cărei contabilizare este reglementată
de IAS 16);
 Proprietatea construită sau extinsă în numele altora, a cărei contabilizare este
prezentată în IAS 11;
 Proprietatea deţinută pentru vânzare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, a
cărei contabilizare este specificată în IAS 2; şi
 Proprietatea în construcţie sau extindere pentru utilizarea viitoare ca investiţie
imobiliară. IAS16 se aplică unei astfel de proprietăţi până la terminarea construcţiei sau extinderii,
când se aplică IAS 40. Totuşi, investiţia imobiliară existentă care este reamenajată pentru
continuare utilizării în viitor se califică drept investiţie imobiliară.
Divizarea proprietăţii între investiţia imobiliară şi proprietatea imobiliară utilizată de
posesor, în multe cazuri este clar ce anume reprezintă investiţie imobiliară în comparaţie cu
investiţia imobiliară utilizată de posesor, dar în alte situaţii este mai puţin evident cum se face
această distincţie. Unele investiţii imobiliare nu sunt deţinute numai pentru închiriere sau pentru
aprecierea capitalului. De exemplu, părţi din aceste proprietăţi ar putea fi utilizate de entitate
pentru procesul de producţie sau în scopuri administrative. Dacă aceste părţi, identificate în diferite
scopuri, ar putea fi vândute separat, atunci entităţii i se va cere să le contabilizeze separat.
Totuşi, dacă părţile nu pot fi vândute separat, proprietatea ar fi desemnată ca investiţie imobiliară
dacă o parte nesemnificativă este deţinută de entitate în scopul utilizării în activitatea sa.
De exemplu, o entitate care deţine şi exploatează un motel şi oferă şi servicii oaspeţilor
motelului nu ar putea argumenta că este o investiţie imobiliară conform IAS 40. O astfel de investiţie
ar fi clasificată mai degrabă ca o investiţie imobiliară utilizată de posesor. Prin urmare, este nevoie de
raţionament pentru a determina dacă o proprietate se califică drept investiţie imobiliară. Reprezintă
de asemenea un factor important situaţia în care entitatea elaborează criterii pentru a
determina când să clasifice o proprietate ca o investiţie imobiliară, se solicită de către acest
standard să se prezinte aceste criterii în contextul clasificărilor dificile sau controversate.
Proprietatea închiriată unei filiale sau companiei sale mamă este considerată o investiţie
imobiliară din perspectiva entităţii. Totuşi, pentru situaţiile financiare consolidate, din perspectiva
grupului ca întreg, ea nu se va califica drept o investiţie imobiliară, deoarece este o proprietate
neocupată, privită de la nivelul companiei-mamă.
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1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
Reevaluarea unei imobilizări în vederea închirierii
Reevaluarea unei imobilizări în vederea închirierii este necesară deoarece,(3) valorile
activelor înregistrate în bilanţul societăţilor nu indică în general valoarea curentă economică sau
valoarea de lichidare.
Pentru aceasta metoda se foloseşte IAS16, standard folosit şi la noi de marea
majoritate a corpului contabil cu unele excepţii ca de exemplu: Auditori internaţionali.
Diferenţa din reevaluare a investiţiei imobiliare conform IAS 16 se va încasa numai în
momentul cedării sau a casării. Aceasta diferenţă se va înregistra în rezerve şi ca urmare în
capitaluri proprii.
Diferenţa din reevaluare a investiţiei imobiliare conform IAS 40 se transformă într-un
venit care „ocoleşte” contul de profit şi pierdere şi se duce în rezultatul reportat – pe credit.
Conform IAS 40 diferenţa din reevaluare nu este impozitată.
IAS 16 stabileşte două abordări alternative pentru înregistrarea activelor imobilizate. Prima
dintre acestea este metoda costului istoric conform căreia costul de achiziţie sau de
construcţie se foloseşte pentru recunoaşterea iniţială, supusă deprecierii pe durata vieţii
economice preconizate şi posibilelor reduceri în eventualitatea unei deprecieri permanente de
valoare, în multe jurisdicţii, aceasta este singura metodă permisă de statut, dar un număr de
jurisdicţii, în special cele cu rate de inflaţie semnificative, permit fie reevaluarea completă fie cea
selectivă, iar IAS 16 o recunoaşte, validând ceea ce numeşte „modelul de reevaluare”.
Logica recunoaşterii reevaluărilor se leagă atât de bilanţ, cât şi de măsurarea performanţei
periodice prevăzute în contul de profit şi pierderi.
Valoarea justă ca bază a metodei reevaluării. Standardul stipulează ca valoarea justă
(definită ca suma pentru care activul poate fi schimbat între părţi interesate şi în cunoştinţă de
cauză în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective) să fie utilizată în oricare astfel de
reevaluări. Mai mult, standardul impune ca, de îndată ce o entitate întreprinde reevaluări,
acestea trebuie să fie continuate cu suficientă regularitate, în aşa fel încât valorile contabile în oricare
bilanţ ulterior să nu fie în mod semnificativ diferite în raport cu valorile juste actuale la aceea dată.
Cu alte cuvinte, dacă entitatea care raportează adoptă metoda reevaluării, nu poate raporta
bilanţuri care conţin valori juste depăşite, deoarece aceasta nu numai că ar face nenecesar scopul
tratamentului permis, ci ar face de fapt imposibil ca utilizatorul să interpreteze corect situaţiile
financiare.
IAS 16 sugerează că valoarea justă este, de obicei, stabilită de evaluatori folosind elemente
justificative de pe piaţă.
Aplicarea reevaluării la toate activele din categorie. IAS16 prevede ca dacă se
reevaluează oricare dintre active, toate celelalte active din acele grupuri sau categorii să fie,
de asemenea, reevaluate. Acest lucru este necesar pentru a preveni prezentarea unui bilanţ care să
conţină un amestec neinteligibil de costuri istorice şi valori curente şi pentru a preveni reevaluarea
selectivă destinată maximizării activelor nete.
Modificări din reevaluare trecute la profit, în general, modificările din reevaluare
vor fi reflectate direct la capitaluri ca excedent din reevaluare. Dacă un activ reevaluat este ulterior
supus deprecierii, provizionul pentru depreciere este compensat în raport cu excedentul din
reevaluare şi doar atunci când acesta a fost epuizat este trecut la cheltuieli. (Tot astfel, dacă un activ
înregistrat la cost istoric a fost depreciat, dar a fost reevaluat ulterior peste costul istoric din cauza
unor schimbări drastice din situaţia economică, provizionul pentru depreciere precedent ar trece
înapoi la profit şi doar creşterea peste cos tul istoric s-ar reflecta direct în capital).
Conform prevederilor din IAS 16, valoarea trecută pe credit la excedentul din
reevaluare fie poate fi amortizată la rezultat reportat (dar nu prin contul de profit şi pierderi)
pe măsură ce activul se depreciază, fie poate fi ţinută în contul de excedent până la momentul la
care activul este cedat sau retras din exploatare. Orice amortizare se limitează la o valoare
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egală cu diferenţa dintre amortizarea costului istoric şi aceea înscrisă în contul de profit şi pierderi,
pe baza valorii reevaluate.
Efectele reevaluărilor asupra impozitului amânat. Când activele imobilizate sunt
depreciate pe durata unor vieţi mai lungi în scopuri de raportare financiară decât cele pentru
scopuri de raportare fiscală, se va crea o datorie de impozit amânat în primii ani, care va scădea,
apoi, în anii următori, în general, impozitul amânat prevăzut se va măsura pe baza ratei impozitului
viitor preconizat aplicată la diferenţa temporară, la momentul la care aceasta apare; dacă nu au
fost operate deja modificări la rata viitoare a impozitului, structura ratei curente se va folosi ca
referinţă imparţială de estimare a acelor efecte viitoare.
In cazul reevaluării activelor imobilizate, se poate întâmpla ca autorităţile fiscale să nu
permită ca sumele reevaluate mai mari să fie depreciate în scopul calculării datoriilor fiscale, în
schimb, doar costul real angajat poate fi utilizat pentru calculul obligaţiilor fiscale. Pe de altă parte,
deoarece reevaluările reflectă un câştig de capital, acest câştig ar fi impozabil dacă ar fi recunoscut,
în consecinţă, o datorie de impozit amânat se prevede a fi încă recunoscută, chiar daca nu se leagă
de diferenţele temporare care derivă din înregistrările periodice ale deprecierii.
Note
(1)
Standardele Internationale de Raportare Financiara - Editura CECCAR, 2006
(2)
Standardele Internationale de Raportare Financiara - Editura CECCAR, 2006
(3)
Denisa Truică, Assessment of business performance from lenders’ point of view – Conferinta
Internationala „Intergrative relations between the European Union Institutions and the member
states”, Sibiu, 2008
Bibliografie
Bojian O., Bazele contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003
Oprea C. (coord.), Contabilitate de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002
Crăciun Şt., Controlul şi auditul financiar. Expertiza contabilă, Editura Economică, Bucureşti,
2002
Feleagă N., lonaşcu I., Tratat de contabilitate financiară, vol. I; vol. II, Editura Economică,
Bucureşti, 1998
Feleagă N., Malciu Liliana, Bunea Şt., Bazele contabilităţii. O abordare europeană şi
internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2002
Feleagă N., Malciu Liliana, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002
lonaşcu I., Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane. Studii privindparadigmele şi
practicile contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003
Malciu Liliana, Cererea şi oferta de informaţii contabile, Editura Economică, Bucureşti, 1998
Manolescu Maria, Petre Georgeta, Lazăr Al., Studii de caz în condiţiile aplicării Reglementărilor
contabile simplificate, Editura Economică, Bucureşti, 2003

237

238

Analiza economico-financiară şi evaluarea proprietăţilor. Provocări în actualul context global

RISCUL OPERAŢIONAL ŞI APLICAREA MODELULUI
COST-VOLUM-PROFIT
Maria-Daniela BONDOC
Mariana BĂNUŢĂ
Universitatea din Piteşti
Rezumat. Unul dintre obiectivele articolului nostru este de a oferi o imagine
cuprinzătoare a riscului operaţional, pentru a înţelege comportamentul costurilor şi impactul
structurii lor asupra profitului firmei.
Pentru a atinge profiturile prevăzute sau pentru a analiza riscul operaţional,
managerii pot folosi modelul Cost-Volum-Profit (CVP), unul dintre cele mai simple şi
analitice instrumente.
Lucrarea prezintă versiunea de bază a modelului CVP ca un prim pas în luarea
deciziilor strategice. O aplicare importantă a modelului CVP este în analiza punctului de
echilibru şi a levierului de exploatare (operaţional).
Cuvinte-cheie: prag de rentabilitate risc economic; levier operaţional; structura
costurilor; analiza CVP.
Clasificare JEL: D24, D81, G32.
Clasificare REL: 7J, 14I.
1. Introducere
Orice afacere de succes are nevoie de o clară înţelegere a impactului financiar pe care
îl poate avea chiar şi cea mai obişnuită decizie. De exemplu, trebuie să ştim ce se întâmplă
atunci când nivelul vânzărilor scade? Până la ce nivel pot să scadă vânzările pentru a obţine
totuşi profit? Dacă am redus preţul pentru a vinde mai mult ne putem întreba: cât de mult
trebuie să vindem în plus? Ce nivel al vânzărilor poate acoperi creşterea costurilor fixe
determinată de decizia de a face publicitate? Analiza Cost-Volum-Profit (CVP) poate fi de
folos în găsirea răspunsurilor la astfel de întrebări şi la multe altele legate de pragul de
rentabilitate, structura costurilor sau levierul operaţional.
Deciziile legate de structura capitalului folosit de o firmă sunt luate având vedere în
principal două elemente: riscul economic şi riscul financiar al firmei. Riscul îmbracă forme
diverse, fiecare dintre acestea influenţând într-o măsură mai mică sau mai mare activitatea
agenţilor economici. Pentru analiza economico-financiară la nivel microeconomic prezintă un
interes deosebit acele forme ale riscului care pot fi influenţate, în sensul reducerii, prin
acţiunile şi măsurile pe care le pot întreprinde agenţii economici.
Deciziile strategice implică inevitabil o anumită doză de risc. Analiza CVP permite
evaluarea impactului pe care îl va avea asupra profitului din exploatare o eventuală
nerealizare a volumului prevăzut al producţiei sau vânzărilor.
Riscul care provine dintr-o anumită compoziţie a costurilor variabile şi fixe este
denumit risc de exploatare. Riscul de exploatare va fi cu atât mai mare cu cât ponderea
costurilor fixe de exploatare, comparativ cu costurile variabile de exploatare, va fi mai mare.
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2. Riscul economic (de exploatare sau operaţional) şi evaluarea sa
Riscul economic sau de exploatare exprimă incapacitatea firmei de a se adapta la timp
şi cu cele mai mici costuri la variaţiile mediului economico-social şi reflectă variabilitatea
rezultatului economic sau a cash flow-ului de exploatare în funcţie de condiţiile de
exploatare.
Veniturile sunt influenţate de condiţiile economice sau de activitatea concurenţilor, de
preţul de vânzare sau de cantităţile vândute sau de ambele variabile cantitative, ceea ce face
ca ele să fie diferite faţă de previziuni.
Costurile de exploatare sunt compuse din costuri fixe şi costuri variabile, iar cu cât
ponderea costurilor fixe de exploatare este mai ridicată, cu atât mai greu îi va fi unei firme săşi adapteze costurile sale de exploatare la schimbările înregistrate în volumul vânzărilor.
Structura costurilor, din punctul de vedere al ponderilor deţinute de costurile fixe şi variabile,
depinde în mare măsură de sectorul de activitate al firmei respective.
Acumularea unor costuri fixe prea mari ar putea fi periculoasă pentru sănătatea
economică a întreprinderii din cauză că, spre deosebire de costurile variabile, cele fixe nu
scad automat atunci când volumul producţiei scade; astfel, firmele care au costuri fixe prea
ridicate pot înregistra pierderi semnificative în perioadele de reducere a activităţii şi a
vânzărilor.
Riscul se măsoară în general prin variabilitatea faţă de media rentabilităţii din ultimele
exerciţii (Stancu, 2007: pp.768). Astfel, riscul economic sau de exploatare se poate măsura cu
ajutorul coeficientului de variaţie (Kv), calculat ca raport între abaterea medie standard a
rezultatului brut de exploatare efectiv faţă de cel previzionat (σRBE) şi media rezultatului brut
de exploatare (Radu et al., 2008: pp.284)
σ RBE
Kv =

RBE

Principalii factori care influenţează riscul economic sau de exploatare sunt cifra de
afaceri, structura cheltuielilor de exploatare, precum şi apropierea dintre nivelul producţiei
efective şi cea corespunzătoare punctului critic. Ţinând seama de legătura dintre aceşti
factori, rezultă că, cu cât nivelul efectiv al producţiei este mai îndepărtat de punctul critic, iar
cheltuielile fixe sunt mai mici, cu atât riscul de exploatare este mai mic şi invers.
Există şi o altă formă de evaluare a riscului, anume variabilitatea profitului în funcţie
de volumul de activitate al întreprinderii, măsurată prin coeficientul de elasticitate (Ke),
respectiv raportul dintre variaţia profitului şi variaţia volumului de activitate.
Coeficientul de elasticitate (Ke), numit şi coeficientul pârghiei de exploatare (CPE), se
determină ca raport între modificarea relativă a rezultatului brut de exploatare (RBE) şi
modificarea relativă a volumului fizic al producţiei vândute (q), astfel:
Ke(CPE ) =

ΔRBE /RBE0
Δq / q0

În procesul de analiză, pentru aprecierea şi evaluarea riscului de exploatare se poate
calcula indicatorul de poziţie faţă de pragul de rentabilitate.
Acesta se poate determina atât sub formă absolută, cât şi sub formă relativă, cu
ajutorul marjei de siguranţă (Ms) şi al indicelui de siguranţă (Is), astfel:
CA1
CA − CA'
CA
Ms = CA1 − CA' ; Is = 1' × 100 ; ΔIs = 1 ' × 100 sau ΔIs =
× 100 − 100 .
CA
CA'
CA
Indicatorul în mărime absolută, numit şi indicatorul flexibilităţii absolute sau marja
de siguranţă, exprimă ecartul existent între cifra de afaceri efectiv realizată în perioada
analizată (CA1) şi cifra de afaceri corespunzătoare pragului de rentabilitate (CA’). Cu cât
acest ecart este mai mare, cu atât întreprinderea va avea o flexibilitate şi o adaptabilitate mai
mare la evoluţiile pe termen scurt şi mediu înregistrate de sectorul economic în care ea
operează. Astfel, o creştere a acestui indicator denotă o reducere a riscului de exploatare
înregistrat de o anumită firmă şi invers.
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Adaptabilitatea firmei la schimbările mediului economic depinde, în mod esenţial, de
calitatea potenţialului tehnic şi uman al acesteia, precum şi de structura cheltuielilor sale,
respectiv ponderea cheltuielilor fixe şi variabile.
Totuşi, factorul decisiv îl reprezintă structura cheltuielilor în cadrul unei firme. Astfel,
dacă o firmă are o pondere a cheltuielilor variabile ridicată, este mai puţin riscantă decât o
firmă care are o pondere importantă a cheltuielilor fixe, deoarece, în cazul unei reduceri
conjuncturale a cifrei de afaceri, ea va trebui să acopere o parte relativ mai mică de cheltuieli
fixe, care nu depind de volumul producţiei şi, implicit, de mărimea cifrei de afaceri a firmei.
Indicele de siguranţă, numit şi coeficient de volatilitate, prezintă aceeaşi semnificaţie
ca şi marja absolută de siguranţă.
Mărimile calculate pentru marja de siguranţă şi indicele de siguranţă sunt comparate
apoi cu cifra de afaceri critică sau cea corespunzătoare pragului de rentabilitate, rezultând
următoarele aprecieri (Radu et al., 2008, pp. 282-283)
− dacă cifra de afaceri efectivă se situează cu până la 10% peste cea critică, firma se
află într-o situaţie riscantă sau instabilă;
− dacă cifra de afaceri efectivă este cu până la 20% mai mare decât cea critică, firma
se află într-o situaţie relativ stabilă;
− dacă cifra de afaceri efectivă depăşeşte cu peste 20% pragul de rentabilitate, atunci
firma se află într-o situaţie lipsită de riscuri semnificative sau confortabilă.
3. Analiza cost-volum-profit (CVP) în procesul decizional
Analiza CVP examinează modul în care evoluează veniturile totale, costurile totale şi
profitul din exploatare pe măsură ce intervin schimbări în nivelul producţiei (în sensul
general de activitate economică), în preţul de vânzare, în costul variabil unitar şi/sau în
costurile fixe ale unui produs (Horngren et al., 2006, p. 68).
Numeroase companii din ramuri diferite au constatat că până şi cea mai simplă analiză
CVP poate fi utilă în luarea de decizii în legătură cu planificarea strategică, precum şi privind
caracteristicile şi preţurile produselor.
După opinia lui John Scheumann, director la firma de consultanţă Gunn Partners,
pentru îmbunătăţirea managementului costurilor, cultura organizaţională este primul factor
care trebuie studiat „dacă ai o cultură care nu este în acord cu managementul costurilor sau nu
acorzi atenţie structurii costurilor, nu vei obţine niciodată rezultatele pe care le vrei”.
Pentru a înţelege de ce managerii apelează la strategiile de competiţie a preţurilor când
structura cheltuielilor firmei este în cea mai mare parte fixă, este necesar să înţelegem
conceptul de pârghie de exploatare. Aceasta reprezintă măsura până la care se pot întinde
costurile fixe folosite într-o organizaţie. Utilizând costurile fixe, managerii apelează la
pârghia de exploatare pentru a transforma micile schimbări la nivelul veniturilor în transformări semnificative ale rentabilităţii. Ideea pârghiei de exploatare este compatibilă cu conceptul de economie de scară dezvoltat de economişti pentru a descrie faptul că preţul unitar poate
fi redus profitând de oportunităţile ce devin disponibile odată cu creşterea unei operaţiuni
(Anderson and Elloumi, 2004, pp. 69-70).
Acea cantitate de producţie vândută pentru care veniturile totale sunt egale cu
costurile totale se numeşte prag de rentabilitate; cu alte cuvinte, acesta reflectă cantitatea de
producţie vândută pentru care profitul din exploatare este nul. Managerii sunt interesaţi de
nivelul pragului de rentabilitate deoarece acesta le spune ce cantitate minimă de producţie
trebuie să vândă pentru a nu înregistra pierderi.
În literatura de specialitate se regăsesc trei metode de determinare a pragului de
rentabilitate: metoda ecuaţiei, metoda contribuţiei marginale şi metoda grafică.
În scopul folosirii metodei ecuaţiei (calculului aritmetic) pentru determinarea pragului
de rentabilitate, profitul din exploatare (rezultatul brut de exploatare RBE) este exprimat
astfel:
RBE = Venituri de exploatare – Costuri variabile – Costuri fixe
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Deci rezultatul brut de exploatare se poate exprima în funcţie de preţul de vânzare
unitar (p), costurile variabile pe unitatea de produs (cv), numărul de unităţi vândute (q) şi
costurile fixe de exploatare (Cf) astfel:
RBE = qp − qcv − Cf = q( p − cv) − Cf
Deoarece în punctul de echilibru rezultatul brut de exploatare este nul, există o
egalitate între cifra de afaceri si costurile totale, deci ecuaţia anterioară devine:
q( p − cv) = Cf
Volumul producţiei (q) pentru atingerea pragului de rentabilitate este:
Cf
q=
p − cv
Metoda contribuţiei marginale este o variantă a metodei anterior amintite şi consideră
că punctul de echilibru este acea valoare a cifrei de afaceri pentru care costurile fixe sunt
egale cu marja totală de contribuţie asupra cheltuielilor variabile (Mv).
Varianta unitară a acestei marje (marja unitară asupra cheltuielilor variabile) exprimă
creşterea profitului prin vânzarea fiecărei unităţi suplimentare de produs. Astfel, ea va
contribui la acoperirea pierderi suportate de întreprindere până se atinge pragul de
rentabilitate; din acel moment, fiecare unitate vândută în plus va determina creşterea
profitului.
Această afirmaţie este valabilă atâta timp cât întreprinderea nu depăşeşte valoarea
palierului pentru care au fost determinate cheltuielile fixe (Albu şi Albu, 2003, pp: 206).
Odată ce are loc recuperarea costurilor fixe pe seama contribuţiei cumulative a
unităţilor individuale de produse vândute, vânzările suplimentare care depăşesc acest nivel
generează profituri pentru firmă care cresc proporţional şi mai rapid decât creşterea
volumului vânzărilor. Din păcate, acest efect se menţine şi în cazul în care are loc reducerea
vânzărilor, determinând o reducere mai mare a profitului decât reducerea vânzărilor. Levierul
operaţional poate fi astfel considerat o „sabie cu două tăişuri” (Helfert, 2006: pp.209)
Ţinând seama că în punctul de echilibru rezultatul de exploatare este zero, putem
determina cifra de afaceri care asigură pragul de rentabilitate, pornind de la relaţia:
Cv
Cf = Mv = CA − Cv = CA(1 −
)
CA
Cf
Deci, CA =
CV
1−
CA
Deoarece costurile fixe sunt relativ constante, rezultatul brut de exploatare se va
modifica în funcţie de marja costurilor variabile pe unitatea de produs (mv) şi de modificarea
cantităţii de produse vândute.
Marja asupra cheltuielilor variabile (diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul
variabil unitar) contribuie întâi la acoperirea cheltuielilor fixe care rămân nemodificate pe
intervalul relevant stabilit şi apoi la constituirea profitului sau la acoperirea pierderii, în
această ordine. (Albu and Albu, 2003, pp. 206-207)
O consecinţă a acestei corelaţii este posibilitatea previzionării creşterii profitului prin
creşterea volumului vânzărilor, ca produs între marja unitară asupra cheltuielilor variabile
(mv) şi variaţia numărului de produse (∆q):
ΔRBE = Δqxmv = Δq( p − cv)
Modificarea relativă a rezultatului brut de exploatare se poate stabili cu ajutorul
relaţiei:
ΔRBE
Δq( p − cv)
=
RBE
q( p − cv) − Cf
Dacă vom înlocui aceşti termeni în relaţia de calcul al coeficientului pârghiei de
exploatare, mărimea acestuia va fi:
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q( p − cv)
CA − Cv
Mv
=
=
,
q( p − cv) − Cf CA − Cv − Cf RBE
unde: Mv – marja totală a cheltuielilor variabile.
CPE =

În literatura de specialitate (Budugan et al., 2007: pp.438-439) marja este definită ca
diferenţa dintre un preţ de vânzare şi un cost parţial. Marja totală asupra cheltuielilor
variabile (Mv) sau marja brută se defineşte ca fiind diferenţa dintre cifra de afaceri (CA) şi
totalul cheltuielilor variabile (Cv).
Din relaţia anterioară rezultă că, pentru un anumit nivel al producţiei, coeficientul
pârghiei de exploatare este cu atât mai mare cu cât costurile fixe sunt mai mari.
În cazul când o firmă are un coeficient al pârghiei de exploatare ridicat,
modificările intervenite în volumul producţiei vor determina schimbări mari în rezultatul
exploatării şi un risc de exploatare ridicat.
Coeficientul pârghiei de exploatare este foarte important pentru manageri deoarece le
dă posibilitatea să se concentreze asupra activităţilor specifice. De exemplu, atunci când
compania operează în preajma pragului de rentabilitate, managerii ar trebui să-şi concentreze
atenţia asupra activităţilor care cresc vânzările (de aici, strategia distructivă a preţului)
întrucât creşterea vânzărilor va avea un impact semnificativ asupra rentabilităţii. Pe de altă
parte, atunci când acţiunile companiei sunt departe de pragul de rentabilitate, atenţia
managerilor ar trebui să fie orientată asupra controlării costurilor sau asupra dezvoltării noilor
produse.
4. Concluzii
Riscul operaţional este direct proporţional cu mărimea cheltuielilor fixe şi cu
apropierea cifrei de afaceri faţă de pragul de rentabilitate.
O firmă cu un nivel ridicat al pragului de rentabilitate prezintă un risc mai mare decât
una cu prag de rentabilitate redus. În perioadele de creştere a vânzărilor, câştigurile din
exploatare ale firmelor din prima categorie tind să crească rapid, ca o răsplată a riscului
asumat. Dar în perioade de reducere a vânzărilor, acestea sunt supuse riscului de a-şi reduce
profitul de exploatare în mod rapid.
Firmele care au nivel scăzut al costurilor fixe de exploatare au şi prag de rentabilitate
scăzut şi deci sunt mai puţin riscante şi au un levier de exploatare scăzut. Costurile variabile
în aceste firme tind să fie mai mari, iar marja de contribuţie totală şi unitară asupra costurilor
variabile sunt mici. În perioadele de creştere a vânzărilor, rezultatul din exploatare pentru
aceste firme creşte încet, dar în perioadele de scădere a vânzărilor, rezultatul din exploatare
tinde să scadă încet, făcând firma mai puţin riscantă.
Dacă o firmă are un nivel ridicat al levierului operaţional, atunci rezultatul din
exploatare va deveni foarte sensibil la schimbările volumului vânzărilor. O schimbare
procentuală redusă în volumul vânzărilor poate aduce un schimbare procentuală mare în
rezultatul de exploatare. Pentru o firmă cu pragul de rentabilitate scăzut, remarcile sunt
valabile în sens invers.
În concluzie, Modelul CVP ajută în analiza senzitivităţii profitului faţă de schimbările
preţurilor de vânzare, volumului şi structurii vânzărilor şi permite evaluarea riscului de
exploatare al firmei.
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PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI GLOBALIZAREA – CONSECINŢE
LA NIVEL MICROECONOMIC: ANALIZĂ ŞI DIAGNOSTICARE
Alina BĂLAN
Mihaela BÎRSAN
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Rezumat. Analiza economică modernă recunoaşte informaţia ca fiind un factor
exogen necesar dezvoltării activităţii economice, dar suficient de greu de accesat, şi totodată
o premisă a analizei dezvoltării economice. De aceea, în ultimul timp, se poate observa o
creştere a alianţelor strategice determinate de cunoaştere cu scopul de a genera venituri
antreprenoriale prin punerea în comun a cunoştinţelor deja existente sau prin crearea de noi
cunoştinţe, plecând de la premisa că o idee este un produs public fără competitor.
Această idee de stimulent economic explică practic noţiunea de proprietate
intelectuală.
Construirea unei strategii a cunoaşterii adecvată realităţilor economice permite
firmelor nu numai supravieţuirea, dar şi dezvoltarea viitoare prin posibilitatea acestora de a
obţine avantaje competitive şi respectiv prin creşterea eficienţei activităţii lor pe termen
lung.
Cuvinte-cheie: analiză economică; proprietate intelectuală; cunoştinţe; dezvoltare
economică; avantaj competitiv.
Clasificare REL: 3C, 10B, 12C.
1. Introducere
În prezent, o nouă economie este, în mod evident, în curs de apariţie. Este o economie
bazată pe cunoştinţe şi idei, în care factorul-cheie al prosperităţii şi creerii de noi locuri de
muncă îl constituie gradul de implementare a inovaţiei, a noilor tehnologii, în toate sectoarele
economice. Noua economie, care se va realiza în Societatea Informaţională – Societatea
Cunoaşterii, integrează obiectivele dezvoltării durabile, bazată pe:
− dreptate socială şi egalitate a şanselor;
− protecţie ecologică;
− libertate;
− diversitate culturală şi dezvoltare inovativă;
− restructurarea industriei şi a mediului de afaceri.
Aceasta reprezintă practic, o nouă etapă a civilizaţiei umane care permite accesul larg
la informaţie, respectiv un nou mod de lucru şi de cunoaştere şi amplifică posibilitatea
globalizării economice şi creşterea coeziunii sociale.
Suportul tehnologic al noii societăţi se constituie prin convergenţa a trei sectoare:
− tehnologia informaţiei;
− tehnologia comunicaţiilor;
− producţia de conţinut digital.
Noul stil de conducere – managementul cunoştinţelor – utilizează conceptul de capital
intelectual prin care se identifica şi se definesc bunurile, activele intangibile – cunoştinţele
care pot fi transformate în venit – de care organizaţia economică depinde in zilele noastre atât
de mult.
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Capitalul intelectual include patru categorii de active intangibile:
a) active de piaţă: mărci comerciale, nume comercial, segmente de piaţă, rezerve de
comenzi, canale de distribuţie, contracte de licenţiere sau franchising etc.;
b) active de infrastructură: tehnologii, metodologii si procese specifice care determină
o organizaţie economică să-şi desfăşoare activitatea specifică;
c) active de proprietate intelectuală: brevete de invenţii, drepturi de autor, inclusiv
pachete de programe software, desene şi modele industriale, modele de utilitate, mărci de
produs şi de fabrică, indicaţii de provenienţă şi denumiri de origine, topografii de circuite
integrate, know-how, secrete tehnice etc.;
d) valori umane: talente şi abilităţi profesionale ale salariaţilor, inclusiv metode de
stimulare a creativităţii, a capacităţilor de soluţionare a problemelor, de desfăşurare a
expertizelor, etc.
În organizaţia economică trebuie să se creeze o nouă mentalitate, iar la constituirea
acesteia pot juca un rol deosebit:
– regimul valorificării rezultatelor activităţii creative individuale sau colective,
– recunoaşterea în mod obiectiv a valorilor reale.
Cunoştinţele şi nu datele sau informaţiile constituie valuta secolului XXI. În prezent
companiile au început sa se concureze şi pe baza de cunoştinţe. Unii specialişti susţin că nu ar
exista diferenţe semnificative între gestiunea informaţiilor şi managementul cunoştinţelor şi
că introducerea noului concept nu ar fi decât „inflaţie terminologică”. Aceste afirmaţii par a fi
justificate şi de faptul că nu se face încă o distincţie netă nici între informaţie, comunicare şi
cunoaştere, deşi aceşti termeni nu sunt sinonimi.
La începutul mileniului al III-lea prosperitatea naţională şi standardul individual de
viaţă ridicat, care trebuie să fie realizate în Societatea Informaţională – Societatea
Cunoaşterii, sunt direct legate de aplicarea eficientă a tehnologiei, iar această aplicare
presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative prin inovare.
Astfel, o lume în plină dezvoltare nu poate să-şi împlinească obiectivele fără să se
bazeze pe creativitatea, pe inventivitatea umană şi mai ales fără să găsească modalităţile şi
sistemele pentru a proteja şi stimula această caracteristică umană, instrument excepţional al
progresului economic, social şi cultural.
Abordarea strategică a potenţialului proprietăţii intelectuale va contribui la
dezvoltarea economiei româneşti, şi, în egală măsură la stimularea potenţialului creativ, la
promovarea, conservarea şi valorificarea culturii româneşti în context european şi
internaţional.
Putem afirma astfel, că proprietatea intelectuală constituie o sursă de creştere
economică durabilă pentru ţările lumii pentru că are rădăcini puternice în inteligenţă,
imaginaţie, inovare.
2. Aspecte economice ale proprietăţii intelectuale
Teoria economică explică proprietatea intelectuală cu ajutorul noţiunii de stimulent
economic, plecând de la premiza că o idee este un produs public fără competitor. Proprietatea
şi utilizarea comună a unei idei vin în contradicţie cu principiile teoriei economice
tradiţionale.
Valoarea unei idei nu se va diminua pe măsură ce aceasta este transmisă către alte
persoane. Dimpotrivă, pentru ca o creaţie intelectuală să devină socialmente utilă, ea trebuie
difuzată, comunicată. Datorită faptului că o idee, o creaţie nu se poate „consuma”/„pierde”
definitiv, termenul de eficienţă obţine noi valenţe. Astfel, „consumarea” unui produs
intelectual permite obţinerea unei valori pozitive de către mai mulţi consumatori în acelaşi
timp, care depăşeşte atât costul reproducerii cât şi pe cel al distribuţiei (de cele mai multe ori
aproape nul). Capacitatea unei unităţi dintr-un bun public de a satisface concomitent întreaga
categorie de consumatori modifică sensul eficienţei.
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Justificarea economică a protecţiei proprietăţii intelectuale rezidă nu în plata
creatorilor pentru munca lor, ci în asigurarea unor stimulente adecvate pentru ca aceştia să îşi
continue munca de creaţie Deoarece această abordare tip piaţă a proprietăţii intelectuale nu
răspunde tuturor întrebărilor ridicate pe această temă, există şi încercări alternative de
„soluţionare”, din punct de vedere economic, a problematicii proprietăţii intelectuale
(finanţarea de către stat, alegerea publică, remunerarea creatorilor să revină producătorilor de
materiale de fixare a creaţiilor).
În condiţiile în care abordarea economică, nu răspunde pe deplin tuturor provocărilor
ridicate de problematica protecţiei în domeniul proprietăţii intelectuale, teoreticienii şi-au
îndreptat atenţia şi către filozofie şi mai exact către principiul dreptului natural şi cel al
justificării personale. Toate motivaţiile în favoarea existenţei unei protecţii a proprietăţii
intelectuale, fie că sunt de natură economică, fie morală, trebuie să ţină cont de diferenţa
fundamentală dintre idei/creaţii şi proprietăţi/bunuri tangibile.
3. Interconexiunea proprietăţii intelectuale cu globalizarea: semnificaţii
şi determinări
Implicaţiile globalizării asupra lumii afacerilor fac necesară o redefinire a conceptelor
şi modelelor economice.
Astfel, remodelarea si reconfigurarea noii lumi a afacerilor are un impact considerabil
asupra unora dintre conceptele si modelele economice cheie, ceea ce presupune:
− Introducerea echipelor multi şi inter-funcţionale;
− Adoptarea structurilor orizontale şi înlăturarea ierarhiilor;
− Procesele de re-inginerie.
Accentul s-a mutat dinspre organizarea muncii ca factor tradiţional de producţie pe
baza diviziunii muncii spre organizarea oamenilor în echipe şi spre identificarea şi dezvoltarea managementului carierei şi competenţelor. Experienţa a evidenţiat că echipele
performante dinamice pot fi mai eficiente într-un mediu dominat de schimbare decât o pot
face marile organizaţii în mod individual sau persoanele singulare.
Noua economie trebuie să ia în considerare o astfel de abordare şi să încorporeze
aceste noi concepte în cadrul disciplinei ştiinţei economice. Multe dintre organizaţiile
moderne performante se transformă şi nu mai sunt interesate exclusiv de maximizarea
profiturilor, ci urmăresc în special menţinerea în zona afacerilor, în competiţie efectivă cu
alte organizaţii performante. Unele organizaţii s-au transformat şi au eliminat structurile
formale, în special structurile de tip piramidal.
Organizaţiile competitive consideră că persoanele devin mult mai interesate de
activităţile care le provoacă să îşi manifeste creativitatea şi inventivitatea şi care le aduc
satisfacţii; astfel de persoane dovedesc mai puţin interes pentru un anumit status socioprofesional formal sau pentru deţinerea unor anumite titluri cu rezonanta socială.
Convergenţa economică şi tehnologică generată de globalizare schimbă şi va continua
să schimbe maniera în care se creează avuţia atât la nivel naţional, cât şi la nivel
transnaţional. Pentru a facilita difuzarea efectivă a cunoştinţelor şi inovaţiilor se dezvoltă tot
mai mult o importantă structură informatică. Amplificarea convergenţei va avea un
semnificativ impact asupra bazelor economice ale tuturor ţărilor implicate în şi/sau afectate
de procesul globalizării. Globalizarea modifică sensibil maniera în care se derulează afacerile
şi accelerează difuzarea „know-how”-ului şi a inovaţiei, determinând apariţia unor noi forme
de bogăţie: capitalul individual, creativitatea şi spiritul întreprinzător.
Din această perspectivă organizaţiile trebuie să devină tot mai competitive. Acest fapt
face imperios necesară reformularea principiului avantajului comparativ prin apelarea la
conceptul mult mai sugestiv în contextul globalizării, acela al avantajului competitiv.
Principalii factori care permit României să devina inovatoare au în vedere:
− Investiţiile consistente ca ordin de mărime în educaţie în general şi în educaţia de
nivel superior, în special;
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− O baza informaţională şi tehnologică de calitate;
− Nivele înalte ale cheltuielilor guvernamentale aferente cercetării şi dezvoltării.
Programul Naţional de reforme pentru atingerea obiectivelor strategiei Lisabona, prin
Capitolul 3.1 „Cunoaştere şi Inovare” stabileşte următoarea evoluţie a cheltuielilor totale
pentru cercetare şi dezvoltare:
Tabelul 1
Evoluţia cheltuielilor totale pentru cercetare dezvoltare
Indicator
Ponderea cheltuielilor de CD din finanţare PUBLICĂ (Procente
PIB)
Ponderea cheltuielilor din finanţare PRIVATĂ (Procente PIB)
Ponderea cheltuielilor totale de CD în procente PIB

2005

2006

2007

2009

2015

0,26%

0,38%

0,59%

0,9%

1%

0,24%
0,5%

0,25%
0,63%

0,41%
1%

0,65%
1,55%

2%
3%

Sursa: www.universulstiintei.googlepages.com

− Legi eficiente de protecţie a proprietăţii intelectuale care să susţină activitatea de
cercetare-dezvoltare.
4. Proprietatea intelectuală şi creşterea economică – analiză şi diagnostic
Proprietatea intelectuală poate încuraja inovaţia şi creşterea economică, în anumite
condiţii, şi o împiedică în conformitate cu altele. Impactul proprietăţii intelectuale asupra
inovării şi a performanţei economice este atât de complex încât este crucială importanţa unui
sistem de brevetare „fine-tuned” care să asigure beneficiul maxim pentru atât pentru
companiile unei ţări cât şi pentru întreaga economie naţională.
Reciproc, gradul de dezvoltare al economiilor naţionale (resursele umane, dotarea cu
tehnologii performante, investiţiile în educaţie, sistemele de proprietate intelectuală)
influenţează direct dezvoltarea economiei globale. Putem afirma astfel că crearea de capital
intelectual condiţionează practic performanţa unei economii. De aceea, într-o lume ideală, cu
cât se depun mai multe brevete, cu atât este mai mare nivelul de inovare într-o ţară. Aceasta,
la rândul său, duce la creşterea economică şi mai mulţi bani investiţi în cercetare şi dezvoltare
- un cerc virtuos, care poate exista numai atunci când există o intrare de nivel suficient de
ridicat pentru patente.
Analizând astfel, proprietatea intelectuală, aceasta poate fi prezentată ca o relaţie între
trecut şi viitor, adică între performanţa unei economii în prezent şi performanţele viitoare ale
economiei luate în analiză (figura 1).

Sursa: Adriana Schiopoiu Burlea, „Impactul capitalului intelectual asupra performanţei organizaţiei”, Revista
informaica economică, nr. 1 (23)/2003, p. 120.

Figura 1. Rolul proprietăţii intelectuale într-o economie
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În ceea ce priveşte România, cheltuielile pentru cercetare dezvoltare s-au menţinut
relativ constante în perioada 2000 – 2004, urmînd un trend crescător până în 2006 (date
disponibile www.insse.ro).
Se ajunge astfel ca în anul 2006 cifra de afaceri din inovare la nivel naţional să
reprezinte 38,8% din cifra totală de afaceri, din care 41,1% din industrie şi 36,10% din
servicii. Se observă astfel o creştere a cifrei de afaceri din inovare cu 14% faţă de perioada
luată în cercetare (2004) cu 2,10% (figura 2).

Figura 2. Evoluţia cifrei de afaceri din inovare la nivel naţional

La nivel naţional s-au eliberat 10.694 acte de protecţie a proprietăţii intelectuale, în
perioada 2000-2006, în scădere uşoară de la un an la altul ajungându-se în anul 2007 ca numărul de acte de protecţie să ajungă la 1.931, cu 181 mai multe faţă de anul 2006 (tabelul 2).
Tabelul 2
Evoluţia proprietăţii intelectuale pe plan naţional
Specificaţie
Brevete de invenţie
Acte de protecţie
Mărci
Desene şi modele industriale
Serrvicii în domeniul PI

2006
502
1511
18971
1151
4614

2007
683
1931
22714
684
4837

Evoluţie%
136.06%
127.80%
119.73%
59.43%
104.83%

Sursa: www.osim.ro

Un trend negativ îl înregistrează desenele şi modelele industriale care sunt practic
singurele care au prezentat un interes mai redus cu 40,57% faţă de anul 2006.
În anul 2007, OSIM a eliberat titularilor de drept un număr de 1931 acte de protecţie,
număr de acte de protecţie eliberate egal cu cel al anului 2001. Din total, cel mai mare număr
de acte de protecţie, 1865, a constat în eliberări de diplome pentru brevete de invenţie (683 brevete de invenţie şi 1182 – duplicate de brevet de invenţie), urmat de certificatele de
prioritate, cu 56 de diplome. Tot pe parcursul anului 2007, s-au mai eliberat diplome pentru
brevete pentru soiuri de plante – 7, certificate pentru topografii produse semiconductoare – 2,
precum şi un certificat suplimentar de protecţie.
5. Concluzii
Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crescut fără îndoială de-a lungul anilor.
Înţelegerea proprietăţii intelectuale a devenit din ce în ce mai mult o resursă esenţială pentru
procesul de luare a deciziilor în afaceri. Această evoluţie a alimentat o dorinţă globală de cunoaştere a rolului său în afaceri şi comerţ şi a modului în care poate fi cuantificat impactul său.
Proprietatea intelectuală este importantă şi poate fi răspunsul la multe probleme
actuale ale societăţii româneşti. Proprietatea intelectuală este o sursă importantă de venituri,
ajungând să producă la export mai mult decât industrii importante. Proprietatea poate fi un
factor de stabilitate economică.
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Importanţa patentului şi a legislaţiei intelectuale pot să determine în România o
politică coerentă în beneficiul economiei. Poate că unele organizaţii ale statului trebuie
susţinute de la buget pentru a promova, de exemplu, creşterea numărului de patente cu
valoare economică. Organizaţii profesionale şi ONG-uri ar putea acorda ajutor logistic, iar
statul – ajutor financiar celor care pot crea.
Patentarea nu este totul. Este necesară şi apărarea drepturilor şi, în această privinţă,
deoarece un proces pentru un patent software poate costa foarte mult, este nevoie, prin
asociere, să se creeze forţa capabilă să gestioneze şi să apere acest capital intelectual.
În ţara noastră se poate observa din ce în ce mai multe tendinţe de protecţie a
proprietăţii intelectuale şi mai ales accentuarea dorinţei de a obţine brevete pe plan
internaţuinal, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra creşterii economice.
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ANALIZA ECONOMICĂ ŞI PERFECŢIONAREA RAŢIONAMENTULUI
PROFESIONAL ÎN EVALUAREA PROPRIETĂŢII
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Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Rezumat. Analiza economico - financiară asigură, în procesul de evaluare, realizarea

a trei scopuri legate de: înţelegerea relaţiilor existente între elementele din contul de profit şi
pierdere şi cele din bilanţ, inclusiv a tendinţelor care s-au manifestat de-a lungul timpului,
pentru aprecierea riscurilor inerente în activitatea întreprinderii, precum şi a perspectivelor
de performanţă financiară viitoare; compararea cu întreprinderi similare pentru a stabili
parametrii de risc şi cei de valoare; corectarea situaţiilor financiare istorice pentru a estima
abilităţile economice precum şi perspectivele întreprinderii.
În contextul globalizării analistul – evaluator are nevoie de familiarizarea cu normele
de evaluare, contabile, de raportare financiară şi de audit regionale şi internaţionale, de
stăpânirea noilor concepte şi metodologii pe care se bazează elaborarea şi interpretarea
economică a raportărilor financiar-contabile (valoare justă, valoare actualizată, active
financiare), aprofundarea normelor de evaluare (indirect a celor contabile şi de audit)
aplicabile în România în vederea corectei aplicări în practică şi a creşterii calităţii
raţionamentului profesional.
Cuvinte-cheie: analiza economico-financiară; audit; evaluare; analist; proprietate.
Clasificare JEL: D01, D80.
Introducere. Raţionament şi analiză
Raţionamentul formează, în opinia specialiştilor, “nucleul tare” al gândirii. In general
se consideră că raţionamentul este o procedură prin care se obţin informaţii noi din
combinarea celor deja existente.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române formulează următoarea definiţie pentru
raţionament: „Înlănţuire logică de judecăţi, care duce la o concluzie; şir de argumente de
care se serveşte cineva în judecarea unei chestiuni sau pentru a-şi susţine punctul de vedere –
din fr. raisonnement (refăcut după raţiune)(DEX'98)
Una din cele mai vechi abordări pe această temă se face în Teoria cunoaşterii a lui
Platon conform căruia cunoaşterea se realizează în mai multe trepte, corespunzătoare
profunzimii ei şi în ultimă instanţă nivelelor ontologice.
Cea dintâi este opinia sau părerea. Ea este modalitatea de cunoaştere pe care o
îngăduie lumea sensibilă. Adevărul opiniei este întotdeuna numai probabil, el este mereu
nesigur şi de aceea opinia este inferioară ştiinţei.
Modalitatea a doua de cunoaştere este ştiinţa. Ea se deosebeşte de opinie prin adevărul
şi certitudinea ei. Această cunoaştere are la rândul ei două forme în care întâietate are
cunoaşterea discursivă, întemeiată pe raţionament, proprie matematicii şi celorlalte ştiinţe
deductive.
Sunt identificate două surse de cunoaştere: simţurile şi raţiunea şi în consecinţă, două
orientări filosofice în teoria cunoaşterii: empirismul şi raţionalismul.
Raţionalismul consideră că o idee este adevarată numai dacă este obţinută pe cale
raţională, fără legătură cu experienţa, independenţa şi înaintea oricărei experienţe.
În acelaşi context se consideră că gândirea este procesul psihic cognitiv superior
(intelectual) derulat prin intermediul operaţiilor de analiză şi sinteză, abstractizare şi
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generalizare obţinându-se produse sub forma ideilor, conceptelor şi raţionamentelor. Cu alte
cuvinte gândirea conferă comportamentului uman trăsătura raţionalităţii.
Operaţiile principale ale gândirii sunt: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea,
abstractizarea şi concretizarea.
Analiza este operaţia de desfacere mentală a obiectului în părţile lui componente.
Analiza începe ca activitate practică de descompunere a obiectului real şi ajunge a se realiza
doar pe plan mental.
Sinteza este operaţia opusă analizei; constă în unirea în plan mental a părţilor astfel
încât rezultă întregul. Sinteza poate să se realizeze şi în planul acţiunii practice.
Comparaţia este operaţia care constă din stabilirea deosebirilor şi asemănărilor dintrun obiect şi alte obiecte. Şi comparaţia se poate face atât pe plan real cât şi pe plan mental.
Generalizarea este operaţia prin care se desprind însuşirile
Cunoaşterea este empirică dacă informaţiile despre obiecte, fapte, fenomene, sau
procese necunoscute, este sesizată de subiectul cunoscător prin organele sale senzoriale sau
prin intermediul unor aparate sau instrumente.
Cunoaşterea este teoretică dacă se desfăşoară după raţionamente şi judecăţi reliefând
legăturile interne, cauzalitatea, legităţile după care se dezvoltă structurile şi se derulează
procesele. Ea se dezvoltă din cunoaşterea empirică prin analiză, sinteză, deducţie, inducţie,
generalizare şi particularizare.
Găsim formulat în literatura de specialitate acest tandem Raţionament-Analiză ca şi
domeniu cognitiv ce asigură următoarele competenţe:
− efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor proprietăţi ale fenomenelor şi
proceselor
− formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect existente
între fenomene şi factori de influenţă
− căutarea şi găsirea unor soluţii optime, rezultate din calcule şi corelări raţionale
De altfel şi Kant pune semnul egalităţii între aceste două noţiuni. „Ar trebui să existe
o a treia cale, pe langă analiză (sau calcul, raţionament) şi experienţă, intuiţie„[Kant, 1994]
Iată un exemplu menit să ducă la înţelegerea conceptului de raţionament profesional.
Raţionamentul profesional are un rol important în aplicarea regulilor de management
fiscal. De exemplu, un dealer auto are în obiectul de activitate comerţul cu piese auto. El
deţine în patrimoniu un auto, care se defectează şi pentru repararea sa este necesară înlocuirea
unei piese pe care o are în depozit. Întreprinderea înlocuieşte piesa respectivă, care este
ulterior descarcată din gestiune şi va genera pentru întreprindere o cheltuială egală cu valoarea costului de achiziţie al acesteia. Întreprinderea generează în activitatea sa o cheltuială şi
se pune problema cuantificării venitului corespunzator pentru a echilibra contravaloarea
acesteia. În acest caz, nu este vorba despre contabilizarea efectivă a unui venit, ci raţionamentul profesional intervine şi lucrurile se judecă prin prisma faptului că dacă întreprinderea
nu repară automobilul, acesta nu mai poate realiza transport şi, implicit, este afectat procesul
livrării de mărfuri care determină venituri efective.
Raţionamentul profesional în evaluarea proprietăţii
Evaluarea este o determinare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă
matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune aplicarea raţionamentului profesional
al evaluatorului.
Prin determinare se înţelege un proces de formare a unei opinii asupra valorii în urma
investigării, raţionamentului profesional, selectării unei valori, rotunjirii valorii propuse. Verbul
„determinare” are accepţiunea de a ajunge la o decizie, în urma unui proces de analiză a unor
date pertinente de piaţă, presupunând un raţionament profesional (Adrian CRIVII, Tribuna
Economică nr. 20, 2008).
Aplicarea raţionamentului profesional sporeşte încrederea utilizatorilor cu privire la
rezultatul unei evaluări (Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, 2007).
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Raţionamentul profesional este asimilat în acest context termenului de independenţă de spirit
(de drept) care permite emiterea unei opinii fără a fi afectat de influenţe care compromit
judecata profesională şi care permite individului să acţioneze cu integritate, să-şi exercite
obiectivitatea şi scepticismul profesional.
Opinia pe care şi-o formează specialistul în procesul evaluării este expresie a evaluării
sau a raţionamentului profesional.
În FASB 9 – Business valuation, cuprins în USPAP, elaborat de Appraisal Foundation
se precizează:,,concluzia asupra valorii este rezultatul raţionamentului profesional al
evaluatorului şi nu în mod necesar rezultatul unui proces matematic”.
Activitatea de evaluare este o acţiune (profesiune) a economiei de piaţă a cărei utilitate
publică este impusă de interesele investitorilor de a întreprinde tranzacţii cu diferite tipuri de
proprietăţi. Termenul proprietate utilizat fără alte precizări sau identificări se poate referi la
toate sau la oricare din tipurile de proprietate. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de
Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară,
proprietatea
mobiliară
(bunuri
mobile),
întreprinderi
şi
active
financiare
[http://evexpert.ro/dictionar_evaluare]
Prin urmare selectarea şi susţinerea abordărilor, metodelor şi procedurilor de evaluare
adecvate depinde de raţionamentul profesional al evaluatorului şi de tipul de proprietate
supus evaluării. În anumite situaţii se poate ca una sau două abordări să nu fie relevante, după
cum, în alte situaţii să fie relevante mai multe metode/proceduri înscrise în aceeaşi abordare.
În ambele situaţii, raţionamentul profesional al evaluatorului se va concretiza în explicarea fie
a importanţei diferite acordate rezultatelor metodelor de evaluare folosite, fie a selectării
rezultatului unei singure metode, pe care îl consideră ca fiind de cea mai mare credibilitate.
Câteva elemente esenţiale ce derivă din standardele de evaluare a afacerii şi subliniază
nevoia de raţionament profesional sunt (Anghel, Stan, 2007, pp. 1-14):
− necesitatea de a utiliza în evaluare numai acele metode şi proceduri de evaluare
recunoscute, care sunt selectate de evaluator funcţie de scopul evaluării şi de ipostaza în care
se găseşte evaluatorul;
− precizarea şi descrierea clară a celor trei abordări în evaluarea unei întreprinderi,
respectiv:
− abordarea pe bază de active;
− abordarea pe bază de venit;
− abordarea prin comparaţie.
− reconcilierea valorii finale, în cazul în care se utilizează mai multe metode de
evaluare, se face nu prin recurgerea la aprecieri statistice (de exemplu o medie ponderată a
valorilor obţinute), ci prin selectarea unei valori în cadrul unui proces de judecată a
evaluatorului.
Apariţia Standardelor Intrenaţionale de Evaluare (IVS) a facilitat extinderea
aplicaţiilor în materie şi clarificări conceptuale, care au făcut mai accesibilă activitatea de
evaluare. Pe lângă facilitarea comunicării între specialişti şi oameni de afaceri, standardele
internaţionale au rolul şi de clarificare terminologică – conceptuală conferind rol deosebit
raţionamentului celui ce efectuează evaluarea .
Spre exemplu, evaluarea proprietăţii este interpretată diferit faţă de evaluarea
activelor. În timp ce prima are un sens mai cuprinzător cu referire la orice tip de proprietate
(imobiliară, personală, intelectuală), aparţinând persoanelor fizice sau juridice, cea de a doua
are un sens mai restrâns cu utilizare în special în raportarea financiar-contabilă a persoanelor
fizice şi juridice care desfăşoară activităţi lucrative. De asemenea, se face distincţie între
evaluatorul profesionist de proprietăţi, considerat o persoană calificată cu abilitate şi
experienţă în estimarea valorii bunurilor imobile şi mobile ce aparţin persoanelor juridice sau
fizice, cu scopul unei acţiuni de vânzare-cumpărare, garanţie pentru împrumuturi şi ipoteci,
litigii, taxe, asigurări etc. şi evaluatorul profesionist de active care tratează obiectele evaluării
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(terenuri,construcţii, maşini, brevete, mărci, fondul comercial sau goodwill), din punctul de
vedere al apartenenţei acestora la patrimoniul unei organizaţii sau persoane juridice. Se
remarcă astfel progresul conceptual înregistrat pe măsura evoluţiei IVS, de la conceptul de
evaluare a activelor, ce avea ca bază de plecare sistemul contabil de evaluare, la cel de
evaluare a proprietăţii, concept mult mai cuprinzător, iar în prezent la cel de evaluare a
afacerii, bazat pe o abordare financiară.
Analiza economică - bază în fundamentarea raţionamentului profesional
Analiza este o cercetare atotcuprinzătoare, sistematică prin care obiectul sau
subiectul cercetat este descompus în părţile sale, iar acestea sunt ordonate, cercetate şi
evaluate. Un rol important joacă şi conexiunile dintre elemente şi integrarea lor.
Analiza înseamnă informaţie iar informaţia constituie bază a raţionamentului
profesional.
Evident că se pune problema diferenţei dintre informaţie şi cunoaştere. Informaţia este
defensivă. Individul o preia şi o reflectă la nivelul sistemului propriu de valori sau, mai des,
de interese. Aceeaşi informaţie se reflectă diferenţiat la nivel de individ, funcţie de priorităţile
personale. Fiecare are dreptate şi fiecare poate greşi. Cunoaşterea însă este reactivă, în sensul
în care microuniversul reacţionează la acţiunile individului. Cunoaşterea este o acumulare
cantitativă de informaţie, este un proces prin care informaţia secvenţială devine întreg.
Înţelegerea presupune procesare şi personalizare, convergenţă şi continuitate.
Necesitatea analizei rezultă din faptul că nici o ştiinţă nu se poate dispensa de instrumentul
analizei ca metodă de cercetare şi cunoaştere a fenomenelor (Lavalette, 1999, p. 308)1. Analiza face
din gândire (concretizată în judecăţi şi raţionamente) procesul de cunoaştere de rangul cel mai înalt
asigurând pătrunderea în esenţa lucrurilor, înţelegerea relaţiilor logice dintre acestea, explicarea şi
interpretarea lor făcând posibilă rezolvarea problemelor complexe, de ordin teoretic şi practic.
Mai mult decât atât, în procesele manageriale, analiza economico-financiară apare ca
instrument indispensabil în fundamentarea deciziilor. Motivaţia efectuării analizei o
constituie satisfacerea, cel puţin, a următoarelor două cerinţe:
− cercetarea realităţii obiective, cunoaşterea şi interpretarea ei; din această
perspectivă se spune că analiza economică prezintă o “hartă a realităţii”;
− informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performanţele,
eficienţa utilizării resurselor.
Pe baza informaţiilor oferite de acest demers, se poate realiza un diagnostic al firmei,
motivat la rândul lui de:
− stabilirea variabilelor cheie ale dezvoltării, a corelaţiilor dintre acestea;
− stabilirea măsurilor de redresare sau de ameliorare a performanţelor;
− identificarea noilor surse de avantaj concurenţial;
− fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurenţial dinamic.
Analiza şi diagnosticul pentru evaluare
Facem referire în cele urmează la evaluarea întreprinderii (organizaţiei, afacerii) avînd
în vedere faptul că evaluarea organizaţiilor a devenit o activitate curentă şi nu una
conjuncturală iar diagnosticul şi studiile de fezabilitate sunt principalele instrumente care
asigură credibilitatea în relaţiile dintre acţionari şi organizaţii, dintre agenţii economici şi
instituţiile bancare şi diferite instituţii ale statului.
Activitatea de evaluare presupune o etapă de pregătire urmată de analiza diagnostic a
întreprinderii şi de evaluarea propriu-zisă.
Acest diagnostic are ca scop exclusiv evidenţierea parametrilor de operare ai firmei,
estimarea performanţelor şi riscurilor activităţii viitoare obţinându-se informaţii care pot
orienta judecata evaluatorului.
Evaluarea unei întreprinderi este un proces complex, care presupune analize diverse,
considerând întreprinderea nu este doar o mulţime de bunuri deţinute în patrimoniu, ci şi o

253

254

Analiza economico-financiară şi evaluarea proprietăţilor. Provocări în actualul context global

marcă, o poziţie în cadrul economiei, având în vedere profesionalismul oamenilor săi,
capacitatea de a produce profit.
De aceea, evaluarea economică a unei intreprinderi nu reprezintă doar stabilirea
valorii unor proprietăţi sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci şi determinarea potenţialului
întreprinderii, a capacităţii acesteia de a genera fluxuri (profit, cash-flow) în perioada
următoare. Indiferent de modul cum este definită, evaluarea unei întreprinderi are:
- un pronunţat caracter economico-financiar – presupune analiza în detaliu a
documentelor financiar-contabile ale întreprinderii supuse evaluării şi folosirea instrumentelor specifice în vederea stabilirii valorii de piaţă a acesteia;
- un pronunţat caracter subiectiv – valoarea stabilită de evaluator reprezintă opinia sa
privind condiţiile specifice ale intreprinderii şi ale mediului în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea, corelată cu ipotezele şi aprecierile cuprinse în raportul de evaluare.
În cadrul activităţii practice de evaluare a unei firme diagnosticul trebuie să furnizeze
informaţiile necesare aprecierii situaţiei trecute şi prezente, care constituie o bază pentru
estimarea elementelor şi variabilelor „cheie” ce trebuie avute în vedere în cazul aplicării
diferitelor metode de evaluare. Procedând astfel, evaluarea întreprinderii nu înseamnă o
aplicare mecanică a unor tehnici, ci presupune o apreciere profundă a performanţelor firmei,
echipa de evaluare trebuind să opereze cu parametri consideraţi normali pentru mediul de
activitate al firmei evaluate comparativ cu cei realizaţi la momentul efectuăriil evaluării.
Pe baza diagnosticului întreprinderii evaluate se construiesc scenarii pertinente, care
trebuie să stea la baza evaluării şi, de asemenea, se realizează testele de coerenţă atât între
diversele piese de diagnostic, cât şi între evaluarea propriu-zisă a afacerii şi diagnostic.
Această din urmă apreciere vine să confirme ideea că diagnosticul pentru evaluare nu are
doar rolul de a prezenta situaţia firmei la un anumit moment, ci şi acela de a direcţiona şi
susţine scenariile de evoluţie a afacerii, proiecţiile economico-financiare.
Diagnosticul de evaluare are un rol privilegiat, ocupând, aşa cum susţin specialiştii
(Toma, 1996, p. 9) cca. 80% din activitate, avându-se în vedere că această acţiune trebuie să
permită evaluatorului să identifice principalii determinanţi ai valorii afacerii (Manaţe, 2002,
p. 72), toţi factorii de risc în vederea stabilirii ipotezelor de evaluare.
Finalitatea diagnosticului constă în aprecierea stării de sănătate a întreprinderii,
inclusiv a riscului de faliment, în ipoteza continuării funcţionării întreprinderii în orizontul
previzional.literatura de specialitate abundă în multiple abordări ale analizei firmei în vederea
evaluării. ANEVAR recomandă în cursurile sale analiza tip SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats): puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, restricţii.
Relevarea punctelor şi slabe, care redau potenţialul şi situaţia actuală a întreprinderii,
se face prin analiza mediului intern al acesteia iar oportunităţile şi riscurile sunt identificate
prin analiza mediului său extern, reflectând influenţa acestuia asupra afacerii.
Se au în vedere următoarele tipuri de diagnostic:
a) Diagnosticul mediului economic care constă în analiza mediului naţional şi
internaţional în care acţionează întreprinderea;
b) Diagnosticul strategic al întreprinderii care reprezintă aprecierea calitativă a
relaţiilor întreprinderii cu mediul său, a organizării interne a producţiei şi a muncii, a integrării
pe diferitele pieţe de desfacere a produselor sale etc;
c) Diagnosticul intern sau al funcţiilor întreprinderii, care cuprinde:
− diagnosticul funcţiilor de exploatare ale întreprinderii, care se subîmparte în:
− diagnosticul juridic;
− diagnosticul comercial;
− diagnosticul producţiei-exploatării;
− diagnosticul personalului;
− diagnosticul funcţiei financiar-contabile a întreprinderii sau diagnosticul
financiar-contabil.
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Analiza şi perfecţionarea raţionamentului profesional
În România, din păcate, sunt puţin cunoscute şi promovate alte meserii în zona
financiară dincolo de contabilitate şi e foarte dificil uneori să găseşti persoane pregătite care
să lucreze în această zonă. Cred că diferă un pic şi profilul celui care practică această meserie
faţă de contabilitate: presupune mult, mult raţionament profesional, presupune cunoaşterea şi
înţelegerea afacerii (sau a părţii din afacere pe care o analizezi); cere o viziune de ansamblu,
o viteză de reacţie foarte mare, o flexibilitate sporită, o rezistenţă mare la stres şi termene
strânse, multă creativitate de a genera informaţii când nu ai întotdeauna sisteme pregătite să ţi
le ofere.
Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc prin care
informaţia contabilă este pusă la dispoziţia factorilor decizionali. De aceea, companiile îşi
publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înţelese de către
cititorul interesat.
În contextul programului de integrare a României la Uniunea Europeană, cadrul
general de contabilitate şi audit financiar îşi îmbunătăţeşte continuu calitatea informaţiei
contabile prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Uniunii Europene
(Directivele a IV-a şi a VII-a), punându-se un accent deosebit pe raţionamentul profesional.
Una din caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare şi care dă sens utilităţii
informaţiei contabile este comparabilitatea. Comparabilitatea presupune posibilitatea de
analiză pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare în raport de evoluţia în timp a
activităţii precum şi compararea cu situaţiile financiare ale diverselor entităţi de acelaşi tip
pentru a evalua corect poziţia financiară, performanţele şi modificările acestora. [Hennie van
Greuring, 2005]
Corelat cu raţionamentul profesional trebuie să facem precizarea că obiectivele
profesiei contabile stabilite prin Codul Etic International emis de organismul mondial al
contabilitatii IFAC (Federatia Internationala a Contabililor) îndeplinesc cele mai înalte
standarde de profesionalism, ating cele mai înalte nivele de performanţă şi răspund cerinţelor
interesului public. Pentru îndeplinirea acestor obiective, profesioniştii contabili trebuie să
respecte principii fundamentale bazate pe: integritate, obiectivitate, independenţă, competenţă
profesională şi bunavoinţă, confidenţialitate, comportament profesional, norme tehnice şi
profesionale. În acest context competenţa este considerată a fi principiul conform căruia toate
situaţiile sunt tratate printr-un raţionament profesional
Profesionistul contabil va trebui astfel să-şi exerseze raţionamentul profesional pentru
a se asigura de respectarea principiilor pentru situaţia pe care o analizează. De aceea,
raţionamentul profesional trebuie să fie încadrat în primul rând în Codul Etic emis de
organismele abilitate, pentru că standardele de obiectivitate şi integritate sunt foarte ridicate
şi nu în ultimul rând, raţionamentul profesional să fie încadrat într-o formare
multidisciplinară consolidată.
Una din competenţele avute în vedere de către sistemul de educaţie în domeniul
economic în perfecţionarea profesionistului contabil (conform cu direcţiile stabilite prin
Procesul Bologna) este, în viziunea AFER (Asociaţia Facultăţilor Economice din Romania),
capacitatea de analiză şi diagnosticare economică şi financiară, explicitarea şi interpretarea
printr-o gândire interpretativă a conceptelor, proceselor, fenomenelor, stărilor, ideilor şi
tendinţelor.
Astfel, în noua conjunctură economică profesionalizarea înseamnă „o redefinire radicală
a naturii competenţelor care se află la baza unor practici pedagogice eficace”. Profesionalizarea
trebuie să includă (pe lângă cunoştinţele şi competenţele profesionale) şi scheme de
gândire/raţionament, de interpretare, de creare de ipoteze, de anticipare, de decizie.
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Concluzii
Provocările cu care se confruntă profesia contabilă în etapa actuală a economiei
mondiale, cu impact asupra sistemelor naţionale din fiecare ţară, expun profesioniştii
contabili la exigenţe legate de nivelul cunoştintelor, aptitudinilor, valorilor profesionale şi de
etică, care le sunt cerute pentru a demonstra competenţa profesională.
Politicile contabile inclusiv cele referitoare la evaluare definesc, deci, o concepţie
contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie publică în rezolvarea ansamblului
problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile
specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor a contabilităţii acestora,
pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru
fiecare tip de eveniment în parte, pornindu-se de la faptul că IAS şi interpretările Comitetului
Permanent pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme,
soluţii alternative, calcule opţionale etc. Se constată astfel că mai apar şi alte principii şi
reguli, cum ar fi spre exemplu „raţionamentul profesional”, singurul care permite alegerea
alternativelor sau „judecata de valoare”, aceasta din urmă fiind considerată baza soluţiilor
contabile.
În absenţa unui IAS specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent pentru
Interpretări, conducerea trebuie să folosească raţionamentul profesional – conform art. 22 din
IAS nr. 1 – la dezvoltarea unei politici contabile, care să ofere cele mai utile informaţii
utilizatorilor, finanţatorilor, controlorilor şi tuturor celor care citesc situaţiile financiare. În
exercitarea acestui raţionament profesional conducerea ia în considerare:
a) cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se
referă la aspecte similare şi conexe;
b) definiţiile, criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active, obligaţii, venituri şi
cheltuieli prevăzute în Cadrul general IASC;
c) pronunţările altor organisme de stabilire a aplicării Standardelor şi practicile
acceptate în sector numai în măsura în care acestea sunt consecvente (cu restricţiile
precedente: a şi b). Odată stabilită configuraţia politicii contabile, modificarea acesteia este
permisă doar dacă unele din criteriile sale de fundamentare sunt modificate de lege sau au ca
rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile persoanei
juridice.
O legătură interesantă între raţionament şi analiză face A.Marshall, care, în una din
abordările sale consideră că este foarte delicat raţionamentul în termenii echilibrului general
şi prefera o analiză în termenii echilibrului parţial. Instrumentele de analiză puse la punct de
Marshall sunt folosite şi astăzi. Una din caracteristicile raţionamentului său este utilizarea
faimosului «caeteris paribus», ceea ce se poate exprima astfel: „Care este influenţa unei
variaţii a variabilei A asupra variabilei B, ştiind că celelalte variabile care ar putea influenţa
eventual variabila B sunt considerate ca fiind fixate”. (Ion Pohoaţă, 1995)
Notă
(1)
Descartes emite următorul precept de analiză „ Divizarea fiecărei dificultăţi pe care o voi
examina, în atâtea părţi, câte sunt posibile şi necesare, pentru a le rezolva mai bine.” (în
„Discours de le méthode”) citat de G.Lavalette, Strategii de creştere, Ed Economică,
Bucureşti, 1999, p. 308.
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INFLUENŢA MODIFICĂRII GRADULUI DE ÎNDATORARE
ASUPRA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERILOR DIN DOMENIUL
COMERŢULUI CU RIDICATA
Florina MOCANU
Universitatea „Valahia”, Târgovişte
Rezumat. În condiţiile economiei actuale, apelarea la resurse suplimentare de
finanţare cu un cost echitabil, tinde să diferenţieze întreprinderile aflate în competiţie.
Utilizarea capitalului împrumutat într-o proporţie mai mare determină creşterea gradului de
risc al profiturilor societăţii, dar şi o rată de rentabilitate estimată la o valoare superioară.
O structură optimă a capitalului va maximiza valoarea întreprinderii prin realizarea unui
echilibru între gradul de risc asumat şi rata de rentabilitate estimată. Rezultatele prezentului
studiu evidenţiază corelaţia dintre modificarea gradului de îndatorare a societăţilor
comerciale din domeniul comerţului cu ridicata şi performanţele acestora – reflectate prin
indicatorii ROA şi ROE.
Cuvinte-cheie: performanţă; creare de valoare; structura capitalului; rata
rentabilităţii economice; rata rentabilităţii financiare.
Clasificare REL: 11E, 10C.
1. Abordări conceptuale privind performanţa
Termenul de performanţă este cel mai adesea utilizat cu semnificaţia de superlativ al
rezultatului unei activităţi, peste nivelul curent, specific sectorului respectiv; el sintetizează
recunoaşterea din partea terţilor a rezultatelor deosebite obţinute, care depăşesc nivelul
obişnuit, uşor de atins de către majoritatea subiecţilor similari.
H. Stolowy consideră că performanţa reprezintă realizarea unei activităţi
corespunzător unor obiective aşteptate, ceea ce s-ar putea traduce în ultimă instanţă prin
randament. De asemenea, autorul face distincţie între noţiunile de „performanţă “ şi
„rezultat”: performanţa reprezintă un concept relativ deoarece se întemeiază pe obiective şi
norme, iar rezultatul apare ca o noţiune absolută.
Din punct de vedere economic, conceptului de performanţă îi sunt asociate noţiuni
precum: rentabilitate, creştere, productivitate, randament (Collasse, 2008, pp. 22-45).
Performanta poate fi privită ca o stare de competitivitate a întreprinderii, atinsă
printr-un nivel de eficacitate şi productivitate care-i asigură o prezentă durabilă pe piaţă
(Niculescu, 2005, pp. 42-50).
Prin referire la această accepţiune, performanţa este un nivel de potenţialitate instabil
al întreprinderii, realizat prin tot ce a optimizat cuplul valoare-cost şi prin tot ce a făcut
întreprinderea competitiva în mod durabil pe segmentele sale strategice (Lavalette, 1999, pp.
227-228). Astfel, performanţa devine sinonimă cu competitivitatea, o întreprindere
performantă (sau competitivă) fiind, în acelaşi timp, o întreprindere eficientă (capabilă de a
ameliora raportul dintre rezultatele obţinute şi mijloacele folosite) şi eficace (capabilă să
satisfacă aşteptările tuturor partenerilor sociali).
Măsurarea performanţei este dependentă de informaţiile introduse în sistemul de
măsurare şi de instrumentele utilizate (Robu şi Sandu, 2006, pp. 24-27). Indicatorii financiari
uzuali sunt reprezentaţi de ratele financiare relative la rentabilitatea investiţiei, îndatorare,
eficienţa capitalului, lichiditate, cash-flow, rotaţia stocurilor, rotaţia creanţelor. Pe lângă
aceşti indicatori clasici folosiţi în analiza financiară, intervin şi aşa-numiţii indicatori moderni
de creare de valoare.

258

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

259

Analiza creării de valoare se bazează pe un sistem de indicatori, care pot fi grupaţi în
(Vernimmen, 2009, pp. 681-695):
− indicatori de natură contabilă. Până la mijlocul anilor 1980, se folosea îndeosebi
profitul net sau profitul pe acţiune; ulterior accentul a fost pus pe rezultatul din exploatare
sau pe excedentul brut al exploatării. O a doua generaţie de indicatori contabili se referă la
rentabilitatea economică (ROA) şi la rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE), stabilind
dacă creşterea riscului este sau nu compensată printr-o creştere de rentabilitate;
− indicatori de natură hibridă: contabilă şi financiară. Valoarea economică adăugată
(Economic Value Added – EVA) reprezintă un profit net operaţional din care este dedus
costul de oportunitate al capitalului investit, exprimând deci profitul economic real obţinut de
întreprindere. Valoarea lichidă adăugată (Cash Flow Return On Investment – CFROI) se
determină pornind de la cash-flow-ul brut degajat de întreprindere într-o perioadă de timp din
care se deduc valoarea amortizării şi costul capitalului total utilizat pentru finanţare;
− indicatori de natură financiară. Valoarea actuală netă (VAN) exprimă crearea/distrugerea de valoare urmare a alocării resurselor în cadrul întreprinderii;
− indicatori de natură bursieră. Valoarea de piaţă adăugată (Market Value Added –
MVA) se determină prin compararea valorii de piaţă a întreprinderii cu valoarea capitalului
total investit, evidenţiind valoarea creată sau distrusă pentru acţionari într-o anumită perioadă
de timp. Rentabilitatea totală a acţionarilor (Total Shareholder Return – TSR) se determină ca
raport între modificarea valorii bursiere a acţiunii la care se adaugă dividendele primite, pe de
o parte, şi valoarea bursieră a acţiunii la începutul perioadei, pe de altă parte.
Evaluarea performanţelor întreprinderii pe baza indicatorilor financiari este completată cu evaluarea pe baza indicatorilor nonfinanciari ce exprimă calitatea managementului,
cultura corporativă, eficacitatea politicilor de remunerare a conducerii executive, calitatea
sistemului de comunicare cu acţionarii etc.
În prezent, se manifestă tendinţa de evaluare a performanţei pe baza creării de
valoare, dar subordonată dezideratului dezvoltării durabile. Obiectivul major în finanţe,
respectiv acela de a crea valoare pentru furnizorii de capital ai întreprinderii, trebuie să
reprezinte criteriul de bază al unui management eficient. De altfel, o firmă nu îşi poate
maximiza valoarea dacă nu ţine cont de cerinţele celorlalte grupuri de interese (Jensen, 2001,
pp. 8-21). Studiile efectuate au ajuns la concluzia că întreprinderile care nu au reuşit să
adauge valoare pentru acţionarii lor nu au reuşit nici să satisfacă cerinţele celorlalţi
stakeholderi (Wallace, 2003, pp. 120-127). Întreprinderile care au reuşit să creeze valoare
pentru acţionarii lor, pentru perioade mari de timp, sunt aceleaşi întreprinderi care nu au
ezitat să investească în inovare, în creşterea ori crearea de noi pieţe, în formarea şi fidelizarea
personalului, în crearea unor legături strânse cu clienţii lor etc. (vezi cazul L’Oréal, Nokia,
Apple, Toyota…). O strategie de reducere a costurilor nu poate fi decât temporară, deoarece
nu poate genera în mod durabil valoare pentru acţionari; doar întreprinderile care vor reuşi să
creeze valoare de o manieră durabilă vor dispune de mijloacele necesare pentru a-şi finanţa
dezvoltarea, pentru a-şi remunera şi pregăti corespunzător salariaţii, pentru a produce bunuri
şi servicii de calitate, respectând în acelaşi timp mediul înconjurător.
Măsurarea performanţei unui eşantion de firme din România prin intermediul unor
indicatori financiari – dar şi ai unor indicatori nonfinanciari a concluzionat că performanţa
întreprinderilor româneşti este reflectată îndeosebi prin indicatorii financiari, respectiv prin
mărimea lor standardizată şi mai puţin prin mărimea lor absolută. La momentul studiului
respectiv, nu s-a putut identifica un sistem unitar de management al valorii prin intermediul
căruia indicatorii ce definesc performanţa întreprinderii să se constituie în instrumente de
creştere a valorii capitalului investit de către acţionari (Ciobanu, 2006, pp. 181-184).
2. Maximizarea valorii întreprinderii prin recurgerea la îndatorare
Politica structurii capitalului implică echilibrarea gradului de risc cu rata de
rentabilitate. Utilizarea capitalului împrumutat într-o proporţie mai mare determină creşterea
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gradului de risc al profiturilor societăţii, dar şi o rată de rentabilitate estimată la o valoare
superioară. Gradul mai mare de risc asociat cu rată mai mare a îndatorării tinde să scadă
valoarea de piaţă a acţiunilor întreprinderii, însă estimarea unei rate superioare de
rentabilitate duce la creşterea acestei valori. De aceea, o structură optimă a capitalului va
maximiza valoarea întreprinderii prin realizarea unui echilibru între gradul de risc asumat şi
rata de rentabilitate estimată, ceea ce va determina maximizarea preţului acţiunilor.
Referitor la oportunitatea apelării la resurse externe de finanţare şi la impactul acestor
resurse asupra performanţelor întreprinderii, putem face următoarele afirmaţii:
− o întreprindere care are vânzări relativ stabile poate să folosească capitalul
împrumutat într-o proporţie mai mare şi poate suporta cheltuieli fixe mai mari decât o
companie cu vânzări instabile;
− majorarea ponderii capitalului împrumutat este oportună pentru firmele cu marje
stabile de profit, din sectoare a căror structură competitivă nu permite pătrunderea cu uşurinţă
a noilor competitori şi extinderea capacităţilor de producţie ale acestora. Deşi o industrie în
creştere este promiţătoare din punctul de vedere al marjei de profit, totuşi această marjă poate
descreşte semnificativ dacă numărul de firme concurente poate creşte extrem de uşor;
− utilizarea capitalului împrumutat este mai facilă întreprinderilor ce dispun de active
adecvate pentru a fi folosite drept garanţie pentru credite; de asemenea, costul capitalului
împrumutat va fi mai redus pentru aceste credite garantate corespunzător;
− companiile cu o rată de creştere mai rapidă trebuie să se bazeze mai mult pe
finanţarea externă comparativ cu întreprinderile cu o rată de creştere lentă.
Recurgerea la îndatorare trebuie făcută astfel încât să se păstreze totuşi flexibilitatea
financiară a întreprinderii, adică capacitatea acesteia de a obţine capital în condiţii rezonabile
şi atunci când mediul economic este advers. Determinarea unei rezerve adecvate a capacităţii
de împrumut este, în primul rând, o chestiune de discernământ a managerilor care depinde, pe
lângă factorii menţionaţi anterior, de previziunea necesarului de fonduri, a condiţiilor
existente pe pieţele de capital, a încrederii managerilor în previziunile realizate şi a
consecinţelor unei crize de capital (Halper et al., 1994, pp. 630-660).
Ca atare, finanţarea activităţilor de extindere a activităţii întreprinderii se poate
realiza printr-o creştere semnificativă a capitalului împrumutat care trebuie rambursat din
fluxurile de numerar generate. În contextul actualei crize financiare, ce are un impact
deosebit asupra fluxurilor de numerar şi asupra capacităţii întreprinderilor de a menţine ratele
îndatorării la acelaşi nivel ca cel practicat înainte de criză, devine necesară analizarea în
detaliu a operaţiunilor şi identificarea valorii capitalului împrumutat care poate fi suportată
din cash-flow-urile prezente şi din cele previzionate pe termen scurt.
3. Ipotezele modelului considerat pentru cazul întreprinderilor de comerţ
cu ridicata tranzacţionate în cadrul secţiunii Rasdaq a Bursei de Valori
Bucureşti
În studiul considerat am realizat un eşantion de 26 societăţi ce activează în domeniul
comerţului cu ridicata şi al serviciilor de intermediere în comerţul cu ridicata, care sunt
tranzacţionate în cadrul secţiunii Rasdaq a Bursei de Valori Bucureşti. Fiind în general
societăţi de mici dimensiuni, cu un nivel relativ redus al capitalizării bursiere, am optat pentru
aprecierea performanţelor acestora pe baza indicatorilor clasici, de provenienţă contabilă,
respectiv rata rentabilităţii economice (ROA – Return on Assets) şi rata rentabilităţii
financiare (ROE – Return on Equity). S-a urmărit determinarea existenţei sau inexistenţei
unor relaţii liniare între modificarea gradului de îndatorare şi modificarea ratei rentabilităţii
economice, respectiv a ratei rentabilităţii financiare, pe baza metodelor econometrice şi a
soft-ului E-views de analiză statistică. Ipotezele modelului au fost următoarele:
a) un eşantion de 26 întreprinderi de comerţ cu ridicata ale căror acţiuni sunt
tranzacţionate în cadrul secţiunii Rasdaq a BVB;
b) orizontul de timp supus analizei: 2006-2007;
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c) variabila independentă a modelului: modificarea gardului de îndatorare în anul
2007 faţă de anul 2006;
d) variabilele dependente (succesiv): modificarea ROA şi ROE în anul 2007 faţă de
anul 2006.
Rezultatele obţinute făcând apel la analiza regresivă liniară simplă a condus la
identificarea următoarelor două regresii liniare simple:
ROAi = 9,411317 − 0,108906 × GI i
ROE i = 7 ,537205 + 0,058326 × GI i

unde:
ROAi - modificarea ratei rentabilităţii economice
ROE i - modificarea ratei rentabilităţii financiare

GI i - modificarea gradului de îndatorare
i - 2007/2006

Aplicând metoda celor mai mici pătrate, ca tehnică de analiză de care dispune
aplicaţia E-views, în cazul regresiilor privind modificarea ROA şi, respectiv, a ROE, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 11:39
Sample: 1 26
Included observations: 26
Variable
GI
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
-0.108906
9.411317
0.006280
-0.035125
29.38795
20727.64
-123.7470
2.171608

Std. Error
t-Statistic
0.279633
-0.389462
5.779658
1.628352
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.7004
0.1165
9.579769
28.88504
9.672850
9.769627
0.151680
0.700369

Dependent Variable: ROE
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 11:47
Sample: 1 26
Included observations: 26
Variable
GI
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
0.058326
7.537205
0.001086
-0.040535
37.94465
34555.11
-130.3912
2.024237

Std. Error
t-Statistic
0.361051
0.161544
7.462483
1.010013
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.8730
0.3226
7.446989
37.19822
10.18394
10.28071
0.026096
0.873017

a) Coeficientul de determinaţie (R-squared) şi coeficientul de determinaţie ajustat
(Adjusted R-squared) au valorile de 0,006280 şi –0,035125 în cazul modelului de regresie
privind modificarea ROA şi, respectiv, 0,001086 şi –0,040535 în cazul regresiei privind
modificarea ROE. Valoarea acestora, situată mult sub limita de 0,6, indică o slabă corelaţie
între cele două seturi de variabile; deci, nu putem afirma că modelele au fost bine specificate.
Includerea în cadrul modelelor a mai multor observaţii ar putea rezolva această problemă,
însă stadiul de dezvoltare al BVB şi modificările intervenite în lista societăţilor cotate nu ne
permite să facem acest lucru.
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b) t – Statistic şi probabilitatea asociată
Prin aplicarea testului de semnificaţie t-Student rezultă faptul că parametrii estimaţi, în
cazul ambelor modele, nu sunt semnificativi diferiţi de zero, cu un prag de semnificaţie de
0,05, toate valorile acestora (1,628352; –0,389462 şi, respectiv, 1,010013; 0,161544) fiind
mai mici decât valoarea t 0 ,05; 24 = 2,064 .
O valoare cât mai apropiată de zero a probabilităţii asociate testului indică o
semnificaţie ridicată a parametrilor respectivi. În cazul nostru, valorile ridicate ale
probabilităţilor (0,1165; 0,7004 şi, respectiv, 0,3226; 0,8730) ne determină să acceptăm
ipoteza privind nulitatea coeficienţilor modelului.
c) F-statistic şi prob (F-statistic)
Analiza verosimilităţii modelelor, indică faptul că valorile F-statistic înregistrate (0,151618
şi 0,026096) sunt inferioare limitei F0 ,05;1; 24 = 4,26 . De asemenea, valorile (F-statistic) de
0,700369 şi 0,873017 nu sunt apropiate de zero. Ca atare, rezultatele obţinute nu sunt semnificative
pentru un prag de semnificative de 0,05, modelele studiate nefiind adecvate.
4. Concluzii şi recomandări
Analiza testelor efectuate utilizând softul E-views arată că nu există o corelaţie
semnificativă între variaţia gradului de îndatorare în anul 2007 faţă de anul 2006 – luat ca
bază de comparaţie – şi modificarea corespunzătoare a ROA şi ROE, considerate separat. Ca
atare, modelele prezentate nu pot fi validate.
Analiza asupra evoluţiei rentabilităţii trebuie completată şi cu informaţii relative la
costul capitalurilor atrase. În contextul actualei crize financiare, ce are un impact deosebit
asupra fluxurilor de numerar şi asupra capacităţii întreprinderilor de a menţine ratele îndatorării la acelaşi nivel ca cel practicat înainte de criză, devine necesară analizarea în detaliu a
operaţiunilor şi identificarea valorii capitalului împrumutat care poate fi suportată din cashflow-urile prezente şi din cele previzionate pe termen scurt.
De cele mai multe ori, societăţile analizate recurg la îndatorare în lipsa unor studii
referitoare la efectul de levier financiar, la structura optimă a capitalului folosit, astfel încât
performanţele întreprinderilor în cauză au evoluţii neaşteptate.
Din păcate, rezultatele studiului nu oferă indicii managerilor sau analiştilor financiari
privind o dependenţă directă a rentabilităţii economice şi financiare faţă de creşterea/descreşterea gradului de îndatorare; potenţial predictiv al rentabilităţii în funcţie de deciziile de
finanţare este limitat. Limitele acestui studiu sunt reprezentate şi de eşantionul redus de date
disponibile pentru analiză. Ca urmare, cercetări ulterioare sunt necesare pe eşantioane de date
mai mari în vederea identificării măsurii în care structura capitalului prezintă un impact direct
asupra performanţei întreprinderilor din sectorul comerţului cu ridicată şi eventual
dezvoltarea unui model de previziune a acesteia în funcţie de variabilele respective.
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RISCUL DE CREDIT LA BANCA TRANSILVANIA SA
IN ACTUALUL CONTEXT GLOBAL
Mioara TURCAŞ
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Lucrarea urmăreşte identificarea şi analiza riscului de creditare în Banca
Transilvania, în intervalul de timp scurs între perioada de vârf a creditării în anul 2008 şi
momentul actual.
S-a avut în vedere, pe baza experienţei practice acumulate în Banca Transilvania,
identificarea şi stabilirea factorilor care constituie semnale de avertizare în derularea
creditelor şi care duc la nerespectarea clauzelor contractuale .
Rezultatele obţinute în urma comparaţiei normelor de creditare valabile pentru
perioada studiata, relevă faptul ca s-au înăsprit condiţiile de acordare a creditelor şi s-au
creat condiţii pentru sprijinirea celor existente, în vederea diminuării riscului de credit şi a
menţinerii unui portofoliu de credite sănătos.
Cuvinte-cheie: risc; creditare; portofoliu; bancă; monitorizare.
Clasificare JEL: G21.
Banca Transilvania- introducere
Banca Transilvania a fost înfiinţată în Cluj-Napoca, acum 15 ani, din iniţiativa unor
oameni de afaceri din Cluj, în ideea de a crea o bancă locală. Poziţia Băncii Transilvania a
fost consolidată pentru început în Cluj, iar mai apoi la nivel regional.
Activitatea băncii a fost orientată la început spre sectorul IMM şi, datorită cererii
pieţei, în scurt timp aceasta a început să se dedice şi domeniului retail. În anul 1997 Banca
Transilvania a devenit prima instituţie bancară din Romania, care a fost cotată la Bursa de
Valori Bucuresti. Banca Transilvania este cea mai mare instituţie bancară cu capital majoritar
românesc si are ca acţionar semnificativ Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, care deţine 15% din capitalul social.
Banca Transilvania înseamnă un grup financiar puternic, Grupul Financiar BANCA
TRANSILVANIA, care ofera pieţei servicii integrate – banking, administarea investiţiilor,
finanţarea consumatorilor, leasing, tranzacţii mobiliare, factoring, pensii private - prin
intermediul companiilor sale: BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Direct, BT Leasing, BT
Securities, BT Finop Leasing IFN SA şi Compania de Factoring. În toate acţiunile sale,
Banca Transilvania are suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD).
Prioritatea strategică pentru Banca Transilvania o constituie Întreprinderile Mici şi
Mijlocii, pentru care dezvolta o relatie directa cu acestea prin echipa de specialişti IMM, în
sensul identificarii şi satisfacerii nevoilor IMM-urilor, prin produsele special construite,
rapide şi curajoase.
Cerinţa minimă de capital pentru instituţiile de credit
Importanţa existenţei unor funcţii de gestiune a procesului de adecvare a capitalului
este subliniata la cel mai inalt nivel prin acordul de adecvare a capitalului, cunoscut ca
Acordul Basel II, în cadrul căruia s-au stabilit cerinţele minime de capital pentru instituţiile
de credit în scopul asigurării stabilităţii siguranţei activitaţii desfăşurate şi a indeplinirii
obligaţiilor asumate printr-o adecvare a capitalului gestionată în mod practic prin
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reglemantări specifice şi asigurarea unei corelaţii între riscurile la care este supusă o instituţie
bancară şi capitalul propriu necesar acoperirii lor.
Cerinţa minimă de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii este
reglementată de Regulamentul nr. 13/18 din 14.dec.2006 al BNR care, în Capitolul II, art.2,
alin.a) referitor la riscul de credit precizează că instituţiile trebuie să dispună de un nivel al
fondurilor proprii, care să se situeze în permanenţă la un nivel cel puţin egal cu suma
următoarelor cerinţe de capital: pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii
creanţei aferente întregii activităţi, cu excepţia operaţiunilor din portofoliul de tranzacţionare,
8% din totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, calculate, după caz, în conformitate
cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru
instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, Regulamentul BNRCNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi
firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating şi/sau Regulamentul
BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor
securitizate şi al poziţiilor din securitizare(1).
Banca Transilvania îşi asigură menţinerea unui nivel al fondurilor proprii care să fie in
permanenţa la nivelul cerinţelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, riscului de
piată şi a riscului operaţional.
În vederea determinării cerinţelor minime de capital, incepând cu anul 2008 pentru
acoperirea riscului de credit, Banca Transilvania optează pentru utilizarea abordării standard,
iar pentru acoperirea riscului operaţional utilizarea abordarii de baza.
În funcţie de particularitaţile de dezvolatare ulterioare şi de pregătirea şi îndeplinirea
condiţiilor necesare, banca va decide perioada de trecere la abordări de nivele superioare
pentru determinarea cerinţelor de capital. Banca işi propune utilizarea abordării bazată pe
modele interne de rating pentru acoperirea riscului de credit începând cu anul 2014 sau 2015
şi utilizarea abordarii standard pentru acoperirea riscului operaţional începând cu anul 2009
sau 2010.
Riscul de credit
Dicţionarul economic defineşte riscul de credit ca riscul asumat de bancă în caz de
faliment al unuia dintre clienţii săi. O bancă care este puternic angajată într-o firmă, atât prin
participaţii la capitalul său, cât şi prin creditele acordate se va confrunta cu acest tip de risc în
cazul falimentului acesteia. Cauza acestui risc o reprezintă conjunctura economica dificilă;
starea financiară necorespunzatoare a firmelor, absenţa supravegherii.
Pentru bancă efectele se concretizeaza în pierderi totale sau parţiale ale capitalului
împrumutat în funcţie de natura garanţiilor şi de posibilitatea de valorificare a acestora.
Băncile pot utiliza şi anumite măsuri pentru gestionarea acestui risc: constituirea de
garanţii; supravegherea atentă a limitelor autorizate la acordarea creditelor; existenta unui
sistem de centralizare a riscurilor (2).
Riscurile specifice aferente activitaţilor desfaşurate în Banca Transilvania sunt
urmatoarele: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate, riscul de rată a dobânzii,
riscul de rată de schimb valutar.
Riscul de credit poate fi cuantificat ca fiind risc minor, risc mediu sau major.
Riscul minor reprezintă o probabilitate scăzută ca riscurile identificate în urma
analizei să se producă şi astfel să determine greutaţi în desfăşurarea activităţii şi în susţinerea
serviciului datoriei
Riscul mediu apare atunci când în urma analizei rezultă atât puncte pozitive cât şi
negative care pot fi sau nu in interdependenta directa; exista probabilitatea ca riscurile
identificate să se producă , putând astfel să determine greutaţi în desfăşurarea activitaţii şi în
susţinerea serviciului datoriei.
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Risc major apare atunci când în urma analizei au fost identificate unul sau mai multe
aspecte negative care pot determina greutati majore în desfăşurarea activitaţii şi în susţinerea
serviciului datoriei.

I. În ceea ce priveşte activitatea de creditare, riscurile specifice în selecţia, analiza şi
aprobarea creditelor sunt:
1) promovarea spre aprobare de tranzacţii de creditare aferente unor societaţi cu
situaţie economico- financiară precară şi perspective incerte ale activitaţii
2) prezentarea unei analize incomplete, superficiale , stabilirea incorectă a capacitaţii
de rambursare; neluarea în calcul a gradului de îndatorare, a capacitaţii de rambursare a
tuturor elementelor sau a luării în consideraţie a unor elemente incomplete.
3) Promovarea unor dosare de credit care nu au fost identificate de sucursale ca fiind
grup; expunere mare; grupul instituţiei de credit sau cu garanţii necorespunzatoare. Grupul de
clienţi aflaţi în legatură, conform Regulamentului BNR/ CNVM 16/21/14.12.2006 se
defineşte ca fiind orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care
instituţia de credit are o expunere şi: (1) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un
singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori
celorlalte; sau (2) intre care nu există o relatie de control în sensul exprimat la alin. (1), dar
care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele există
asemenea legături incat, daca una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există
probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăţi de rambursare.
4) Promovarea unor dosare de credit pentru persoane fizice/ juridice de notorietate
care nu au fost identificate- risc reputaţional
5) Preluarea documentaţiei incomplete, lipsa unor documente necesare analizei,
neverificarea documentelor preluate , prezentarea membrilor Comitetului de Credit şi Risc al
Sucursalei/ Comitetului de Credit şi Risc al Centralei sau Comitetului de Management a
documentatiei incomplete, întocmite eronat
6) Nepreluarea tuturor datelor semnificative din opinia juristului şi evaluatorului.
Nesolicitarea la timp a avizului Consilierului juridic, poate duce la apariţia unor situaţii în
care clientul nu este eligibil sau nu poate beneficia de credit; nesolicitarea la timp a evaluarii
duce la posibilitatea de a nu exista garanţii suficiente. Evaluatorul , daca nu efectueaza
deplasarea în teren, poate întocmi un raport incomplet, neevidenţiind riscurile posibile din
garanţii; neconsultarea Centralei Riscurilor Bancare, Centralei Incidentelor la Plaţi a Biroului
de Credite, duce la neevidenţierea altor posibile angajamente.
7) Acordarea de credite în valută societaţilor care nu realizează exporturi sau
importuri în funcţie de care sa-şi ajusteze preţurile de vanzare- risc valutar
8) Aplicarea incorectă a noilor nivele de comisioane şi dobânzi, în cazul modificarii
acestora; nerespectarea normelor şi politicilor de creditare- risc operational
9) Apariţia unor date incomplete,incorecte sau false cu privire la persoana clientului
solicitant al creditului sau la persoana soţului sau soţiei acestuia, date de identificare, date
privind situaţia materială a clientului sau familiei acestuia, date privind existenţa unor alte
angajamente
II. Riscuri aferente portofoliului de credite:
1) risc aferent nivelului de credite restante în total portofoliu;
2) risc aferent nivelului de credite extrabilanţiere în total portofoliu;
3) risc aferent nivelului de provizioane credite în total portofoliu;
4) risc privind concentrarea portofoliului, lipsa unei dispersii adecvate a portofoliului
pe clienţi ( corporate, small bussines, persoane fizice) pe ramuri de activitate;
5) riscul depăşirii limitelor ( conform reglementărilor BNR), în ce priveşte expunerile
mari aferente unui debitor, grupul instituţiei de credit, valori cumulate a expunerilor.
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III. Riscuri aferente activităţii de administrare credite
(riscuri determinate de erorile de operare)
A. Erorile de redactare a documentelor aferente creditelor
Erorile care pot să survină în procesul de redactare a documentelor aferente creditelor
se pot clasifica în:
a) erori cu risc minor a caror existenţă în textul documentelor nu afectează poziţia pe
care banca o are în raport cu debitorul. Este vorba despre greşelile gramaticale, exceptănd
cele aparute în redactarea datelor de identificare ale debitorului, garanţilor şi garanţiilor
ataşate.
b) erori cu risc major – a caror prezenţa în textul documentelor afectează poziţia
Băncii în raport cu debitorul.
Aceste erori pot fi:
 omisiuni sau greşeli gramaticale la datele de identificare ale debitorului, garanţiilor
şi garanţiilor ataşate creditului
 omisiunea, voită sau nu, a clauzelor contractuale standard
 neredactarea corectă şi completă a clauzelor specifice de acordare a creditului, aşa
cum au fost ele stipulate în hotararea Comitetului de Credit sau Comitetul de Management
B. Erorile de procesare a creditelor (debursarea creditelor)
Erorile care pot sa survină în procesul de debursare a creditelor sunt erori cu risc
major şi mediu care necesită o monitorizare specifică. Aceste erori sunt:
 erori de debursare , care reprezintă erori de operare cu risc major şi se referă la
punerea la dispoziţia clientului a altor sume decât cele prevazute în documente conforme:
debursare de capital în suma diferită, valută diferită, cont de disponibil diferit, fara
documente justificative. Determinarea erorilor se face prin verificarea operaţiunii la
momentul validarii ei, de catre supervizorul desemnat.
 erori de înregistrare credit , reprezintă erori de operare cu risc mediu şi se referă la
înregistrarea creditului în sistem, la parametrii diferiţi de cei prevazuţi în documentele
conforme
 erori determinate de încălcarea regulamentelor în vigoare, reprezintă erori de
operare cu risc major şi se referă la înregistrarea creditului în sistem, înainte de a fi
indeplinite condiţiile obligatorii de debursare a acestuia: lipsa documentaţiei complete, lipsa
publicitaţii garanţiilor, lipsă poliţe asigurare garanţii, alte condiţii suspensive neîndeplinite
C. Erorile de urmărire derulare credite sunt erorile care pot să survină în procesul de
urmarire derulare credite, sunt erori cu risc major şi mediu care necesită o monitorizare
specifică. Ele sunt:
 erori de neîncasare a creanţelor ataşate şi a capitalului împrumutat şi reprezintă
erori de monitorizare credit cu risc major şi se referă la neîncasarea comisioanelor şi
dobânzilor datorate de client Băncii. Încasarea lor se face în mod automat de catre sistemul
informatic de gestiune daca setarea lor a fost corect facută, la momentul înregistrării
creditului
 nerespectarea clauzelor contractuale de operare, sunt erori de monitorizare credit cu
risc mediu. Se referă la monitorizarea clauzelor de rulaj, precum şi a celorlalte condiţii
impuse de catre Comitetul de Credit şi de Risc sau Comitetul de Management
 nerespectarea clauzelor de garantare a creditelor, publicitatea garanţiilor şi
asigurarea împotriva riscului de daună a garanţiilor materiale şi sunt erori de monitorizare
credit cu risc mediu. Acestea se refera la monitorizarea structurii garanţiilor, valorilor
evaluate ale acestora şi a existenţei poliţelor de asigurare împotriva riscurilor de daună , la
societaţi de asigurare agreate de Banca Transilvania SA.
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D. Riscurile determinate de erorile generate de sistemul informatic de monitorizare a
creditelor sunt:
 erori în încasarea creanţelor ataşate;
 erori în încasarea creanţelor.
Ambele tipuri de erori sunt erori cu risc major, şi sunt determinate de o eventuală
funcţionalitate eronată a sistemului informatic de gestiune
E. Riscurile determinate de modul de monitorizare a portofoliului de credite şi
scrisori de garanţie bancară şi identificarea plasamentelor neperformante, identificarea şi
raportarea expunerilor mari şi a celor înregistrate faţă de clienţii aflaţi în relaţii speciale cu
Banca, angajaţii proprii şi rudele acestora
 identificarea creditelor neperformante;
 monitorizarea evoluţiei portofoliului de credite, defalcat pe tipuri de produse;
 abordarea creditelor neperformante;
 identificarea grupurilor de debitori;
 identificarea debitorilor aflaţi în grupul instituţiei de credit.
Riscurile determinate de monitorizarea acestor categorii de credite sunt riscuri medii.
F. Riscurile determinate de monitorizarea portofoliului de garanţii şi determinarea
necesarului de provizioane specifice de risc
 Monitorizarea evaluarilor şi a reevaluarilor periodice a portofoliului de garanţii
ataşate creditelor. Erorile ce pot sa survină în procesul de evaluare a garanţiilor ataşate
creditelor se pot clasifica în : a) erori cu risc minor, a căror existenţa în raportul de evaluare
nu afectează material decizia Băncii privind bunul evaluat şi b) erori cu risc mediu, a caror
existenţă în raportul de evaluare afectează material decizia Băncii privind bunul evaluat.
Acestea sunt erori în stabilirea valorii de piaţa (juste) a bunului sau erori în determinarea
trendului evolutiv al pieţei bunului evaluat.
 Monitorizarea determinării provizioanelor specifice de risc:
a) erori directe, cu risc minor, determinate de eroare de calcul, la momentul
determinării,
b) erori indirecte (determinate), cu risc major, determinate de o valoare de piaţa
eronată la garanţiile ataşate, sau de o performanţa financiară a debitorului eronat determinată.
G. Riscurile determinate de modul de gestionare a documentelor aferente creditelor.
Erorile care pot să survină în procesul de păstrare a documentelor aferente sunt erori cu risc
minor datorită condiţiilor specifice de păstrare (dulapuri metalice cu regim de tezaur). Există
risc cu privire la păstrarea documentelor, posibilitatea deteriorării, pierderii sau pierderii
caracterului de confidenţialitate a documentelor prin pastrarea defectuoasă.
Studiu comparativ al activităţii de creditare în perioada 2006 -2008
Studiul vizează analiza evoluţiei activitaţii de creditare în perioada 2006 şi până în
prezent. Voi face referire la credite destinate cu precadere clienţilor IMM şi persoanelor
fizice autorizate, asociaţii familiale.
Obiectivul general al studiului este evidentierea în perioada data a modificarilor
intervenite în activitatea de creditare în special la condiţiile de eligibilitate a clienţilor şi
volumul creditelor posibile de accesat de catre aceştia.
Pentru realizarea acestui demers stiinţific, am analizat normele, procedurile,
instrucţiunile şi regulamentele interne de creditare ale Băncii Transilvania.
La începutul anului 2006 creditele micro erau acordate microcompaniilor şi IMMurilor, care datorită cifrei de afaceri şi care prin volumul de activitate şi complexitatea
lucrării, nu necesitau tratament personalizat, ca în cazul clienţilor corporate. Procesul de
analiză a creditului prevedea o abordare standardizată, scopul acestei standardizări fiind de
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simplificare şi eficientizare a acestui proces, pentru urgentarea deciziei de aprobare/
respingere a unui imprumut mic. Această abordare urmărea generarea de volume, în condiţii
de evaluare corectă a riscurilor.
Acest tip de credite îndeplinea concomitent condiţia de dimensiune şi garantare şi
anume: valoarea de până la 50.000 EUR respectiv echivalentul acestei sume şi garantarea
creditelor pana la 2.000EUR sau echivalent lei cu giranţi persoane fizice şi între 2.001 EUR
şi 50.000 EUR cu imobile rezidenţiale, imobile- sedii de firma , spaţii de desfacere, magazine
de prezentare, hale de producţie, depozite, terenuri intravilane, autoturisme cu o vehime de
max.3ani, alte mijloace de transport cu o vechime de max.5 ani, utilaje, echipamente.
Tipurile de credite erau:
 linii de credite;
 credite pentru constituire stocuri şi/sau plată furnizori;
 scrisori de garanţie bancară;
 credite de investiţii.
Creditele rapide destinate clienţilor IMM sunt produse create în scopul de a permite
accesul cât mai facil şi rapid la finanţare pentru acest segment de clienţi, furnizându-le pe
perioade scurte de timp capitalul de lucru necesar pentru fluentizarea activitattii curente.
Din categoria acestor credite, la începutul anului 2006 existau doar creditul 1 Ora,
Dobanda 0 şi creditul pentru Investiţtii fără aport propriu.
Creditul 1 Ora era/este acordat clienţilor care îndeplineau urmatoarele condiţii de
eligibilitate:
 cifra de afaceri era sub 1.500.000 lei
 perioada minimă de funcţionare de 12 luni
 conform ultimului bilanţ, cifra de afaceri era în creştere şi înregistra profit din
exploatare
 în Centrala Riscurilor Bancare figurează cu serviciul datoriei A
 nu erau inregistraţi în Centrala Incidentelor de Plaţi cu mai mult de trei incidente
majore în ultimele 6 luni şi nu aveau interdicţie de a emite cec-uri
 compania să fie stabilă finaciar (se clasifică în categoria A sau B de performanţă
conform normelor interne privind evaluarea performanţei financiare a clienţilor în vederea
constituirii provizioanelor specifice de risc).
Valoarea creditului era de 20.000lei şi nu depăşea media lunară a cifrei de afaceri.
Dacă imprumutatul constituia grup cu alte firme, doar una dintre acestea putea să
beneficieze de asfel de produs.
Termenul de rambursare era de 6 luni. Garantarea creditului se făcea/face cu gaj pe
cont si 1-3 bilete la ordin avalizate de reprezentantul firmei
Creditul Dobânda 0 are ca sop furnizarea de capital de lucru suplimentar, necesar în
perioadele considerate varfuri de plaţi pentru fluentizarea activitatii curente.
Condiţiile de eligbilitate erau identice cu cele de la creditul 1 Ora cu adaugarea
condiţiei de a nu exista restanţe mai mari de 7 zile calendaristice la alte credite contractate la
Banca Transilvania.
Valoarea maximă a creditului era de 35.000 lei (limita existenta şi în prezent) , se
dimensiona/ dimensionează în funcţie de media lunară a cifrei de afaceri a clientului şi în
funcţie de existenţa altor credite capital de lucru contractate la Banca Transilvania.
Diferenţa între creditele 1 Ora şi Dobânda 0 este neobligativitatea stabilirii în concret
a destinaţiei creditului.
Creditul pentru investiţii fără aport propriu permite accesul cât mai facil şi rapid la
finanţare pentru IMM-uri furnizându-le capitalul necesar pentru efectuarea de investiţii.
Condiţiile de eligibilitate sunt identice cu cele de la creditul 1Ora.
Valoarea creditului era de maxim 50.000lei şi se stabilea/stabileşte în baza capacitaţii
de rambursare generată de cash –flow-ul operaţional (amortizarea + profitul din exploatare).
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Creditul era/este destinat pentru efectuarea de investiţii, respectiv achiziţia de bunuri
de natura mijloacelor fixe, precum şi pentru amenajarea, renovarea, construcţia sau
extinderea unor imobile.
Termenul de rambursare era de max. 60 luni cu o perioada de graţie de max. 3 luni.
Garantarea se făcea/face, de regulă cu bunurile cumparate din credit şi un bilet la ordin
avalizat de reprezentantul firmei.
Creditul START UP pentru investiţii se adresa/adresează companiilor nou infiinţate
care se afla în stadiul de a demara sau dezvolta o activitate, furnizându-le necesarul de
fonduri pentru realizarea de investiţii în mijloace fixe, necesare demarării activitaţii
respective.
Valoarea creditului posibil de accesat era de 35.000 lei, iar serviciul datoriei la
creditul accesat nu putea depaşi nivelul maxim de garantare aferent veniturilor cesionate de
un numar de minim 2 giranţi persoane fizice.
Termenul de rambursare era de max.60 luni, cu maxim 6 luni perioada de graţie.
Garantarea creditului se facea cu gaj pe cont, 3 bilete la ordin avalizate de
reprezentanţi, gaj asupra bunurilor cumparate din credit şi gaj pe veniturile salariale ale
giranţilor.
În luna mai 2006, echipa Diviziei IMM creează un nou produs, Scontarea 100%
pentru a facilita acoperirea necesităţilor temporare de trezorerie (plaţi curente) ale clienţilor .
Condiţiile de eligibilitate identice cu cele de la creditul Dobânda 0, în plus se adaugă
condiţia ca debitorul cedat să nu figureze în Centrala Incidentelor de Plăţi cu mai mult de 3
incidente majore în ultimele 12 luni.
Valoarea maximă a creditului era/este de 35.000 lei, fără a depaşi media lunară a cifrei
de afaceri a clientului, conform ultimului bilanţ şi se acordă sub formă de plafon revolving,
tragerile din cadrul plafonului putând fi făcute de până la 100% din valoarea documentelor de
încasat.
Durata creditului era/ este de 12 luni şi garantarea o reprezenta/ reprezinta bilet(e) la
ordin avalizate de reprezentantul societaţii şi garanţie reală mobiliară pe sume de bani
Tot în luna mai 2006, ca urmare a dezvoltării activitaţii de creditare au intervenit
urmatoarele modificari:
a) majorarea valorii creditului 1 Ora de la 20.000lei la 30.000lei, dar nu mai mult de
media lunară a cifrei de afaceri. Se adaugă condiţia de a nu exista restanţe mai mari de 7 zile
calendaristice la alte credite contractate la Banca Transilvania.
b) majorarea valorii maxime a creditului pentru investiţii fără aport de la 50.000lei la
100.000lei. Se adaugă condiţia a nu exista restanţe mai mari de 7 zile calendaristice la alte
credite contractate la Banca Transilvania.
În 2007, în principal au existat modificari în cadrul creditelor rapide, care de altfel au
fost cele mai solicitate şi anume:
 la condiţiile de eligibilitate s-a introdus condiţia de verificare în Biroul de Credite a
reprezentanţilor firmei în vederea stabilirii comportamentului acestora vizavi de bancă;
 în vederea monitorizarii creditelor acordate, s-a introdus condiţia ca solicitantul să
depună la Bancă bilanţul şi balanţa aferentă în termenele prevăzute de reglementarile legale ;
 ca şi masură de precauţie s-a introdus obligativitatea vizitării sediului clientului şi
întocmirea unui raport de vizită ;
 la creditele 1 Oră şi Dobândă 0 se majorează perioada de acordare de la 6 luni la 12
luni;
 începând cu anul 2007, toate contractele de garanţtie mobiliara asupra încasarilor
prezente şi viitoare se înregistrează la Arhiva Electronică( astfel, în cazul existenţei unei
eventuale popriri pe cont din partea unui terţ, Banca are prioritate in recuperarea debitelor
clientului faţa de aceasta).
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În anul 2007, Divizia IMM a creat mai mute produse:
1) Proprietăţi imobiliare pe firmă. Acest credit este destinat atât clienţilor IMM cât şi
corporate care îndeplinesc ultimele criterii de eligibilitate de mai sus. Creditul este destinat
achiziţiei de proprietăţi imobiliare .
 Valoare maxima a creditului era de 200.000 euro sau echivalent RON.
 Dimensionarea creditului se făcea/face în funcţie de capacitatea de rambursarea
generată de cash-flowul operaţional, serviciul datoriei aferent altor credite contractate pentru
investiţii pe termen mediu şi lung şi de marimea valorii garanţiei imobiliare.
 Termenul de rambursare era de 180 luni, cu o perioada de graţie de maxim 9 luni
 Garanţiile creditului erau/sunt constituite din: gaj pe cont; garanţie imobiliară
asupra bunului cumpărat din credit sau altele şi bilet(e) la ordin avalizate de reprezentanţii
firmei. Gradul de acoperire cu garanţii era de 100%. Nu era necesar aport din partea
clientului.
2) Creditul pentru nevoi nenominalizate de 2 ori cât casa, având ca destinaţie
satisfacerea nevoilor nenominalizate de surse suplimentare de capital ale clienţilor, necesare
realizarii obiectului de activitate al acestora.
 Ca şi condiţii de eligibilitate ,se respectă cele de mai sus cu menţiunea ca perioada
minimă de funcţionare a firmei să fie de 24 de luni şi nu 12 luni ca la celelate tipuri de credit
şi să nu aibă în derulare credite Dobânda 0 sau 1Ora.
 Valoarea maximă a creditului era de 200.000 euro sau echivalent în lei şi
reprezenta dublul valorii juste (din raportul de evaluare) a bunului imobil adus în garanţie cu
condiţia ca suma maximă neacoperită să nu depaşească 75.000Eur sau echivalentul în lei.
 Termenul de rambursare era de maxim 240 luni cu o perioada de graţie de maxim
12 luni, iar gradul de acoperire cu garanţii imobiliare era între 50% şi 100%
- garanţiile sunt identice cu cele de la creditul Proprietaţi Imobiliare pe Firmă
3) Creditul Full-option cu ipotecă pentru persoane juridice (considerat cel mai de
succes produs de credit rapid) îmbracă următoarele forme şsi destinaţii:
a) linii de credit pentru finanţarea activităţii curente ;
b) credite pe tremen mediu sau lung de nevoi nenominalizate cu ipotecă (cea mai
utilizată formă);
c) pentru achiziţii imobiliare;
d) credite stand-by pentru emiterea de scrisori de de garanţie bancară sau plafon de
eliberare scrisori de garanţie bancară, pe termen scurt sau mediu:
- valoarea creditului era de maxim 100.000 EUR sau echivalentul în lei, nedepăsind
70% din valoarea imobilelor aduse în garanţie. Dimensionarea se făcea/face ca şi la creditul
Proprietaţi imobiliare pe firmă;
- în cazul în care creditul se acordă ca şi linie de credit, se verifică condiţia de
cumulare a creditelor capital de lucru (valoarea cumulată a creditelor capital de lucru nu va
depăşi valoarea creditului full-option);
- termenul de rambursare era/este de 12 luni pentru liniile d credit, 120 luni pentru
credite pe termen mediu sau lung cu o perioada de graţie de maxim 12 luni si maxim 48 luni
pentru creditele stand-by pentru emiterea de scrisori de garanţie bancara sau plafon de
eliberare de scrisori de garanţie bancară;
- garantarea creditului identic cu creditul Proprietaţi imobiliare pe firmă,
4) Creditul de nevoi nenominalizate 3 ani de Graţie acordat pentru satisfacerea unor
nevoi nenominalizate de capital necesar realizării obiectuluide activitate al firmei:
- valoarea maxima a creditului era de 200.000EUR sau echivalent lei . Dimensionarea
creditului se făcea în funcţie de capacitatea de rambursare , iar valoarea rezultată nu depasea
75% din valoarea totală a imobilelor aduse în garanţie;
- termenul de rambursare era de 180 luni cu o perioada de graţie de 12 luni pentru
plata dobânzilor şi 36 de luni pentru plata ratelor de capital de lucru;
- garantarea creditului identic cu creditul Proprietăţi imobiliare pe firmă.
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5) Creditul de reeşalonare a fost creat pentru relaxarea serviciului datoriei pentru
clienţii care au demonstrat deschidere în relaţia cu Banca în momentul traversării unor
perioade mai dificile şi care au facut eforturi pentru redresarea situaţtiei lor financiare şi care
pot garanta noul debit cu proprietăţi imobiliare. Acest credit a apărut ca urmare a situaţiei în
care creditele rapide pentru capital de lucru care au fost puse la rambursare (din cauza
neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate la prelungirea acestora) nu au putut fi susţinute de
clienţi.
– Acest tip de credit refinanţează creditele rapide fără garanţii imobiliare aflate în sold
şi a creanţelor ataşate acestora.
– termenul de rambursare este de maxim 36 de luni în cazul în care clientul nu are în
derulare un credit de Investiţii fără aport, în caz contrar este de 84 de luni;
– garantarea creditului se face ca şi la creditul Proprietăţi imobiliare pe firmă;
– gradul de acoperire cu garanţtii imobiliare este de 120%.
În anul 2008, mai exact până la sfârşitul trimestrului III se păstreaza aceleaşi
caracteristici ale activităţii de creditare. Aprobarea creditelor era de competenţa Comitetului
de Credite si Risc al Sucursalei cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate si de mărime a
creditelor specificate mai sus la fiecare credit în parte. În cazul depăşirii limitei maxime a
creditelor sau neîndeplinirea uneia din condiţiile de eligibilitate aprobarea/ respingerea
creditului se facea la nivelul Comitetului de Credit şi Risc al Centralei sau Comitetului de
Management.
Evaluarea performanţei financiare în vederea constituirii provizioanelor
specifice de risc
Pentru evaluarea performanţei financiare a clientelei nebancare persoane juridice cu
scop patrimonial care întocmesc situaţii finaciare, Banca Transilvania utilizează următorii
indicatori:

A. indicatori cantitativi:
a) rentabilitatea economica- indicator de profitabilitate care reflectă capacitatea
firmei de a genera profit cu activele ce le exploatează
Re = Rda/A × 365/T × 100, unde:
Rda – rezultatul înainte de a scadea dobânzile şi amortizările ( rezultatul brutrezultatul excepţional) plus cheltuielile cu dobânzile şi amortizările şi provizioanele
A – total active
T – perioada scursă (în zile) de la începutul anului pănă la data în care se face
încadrarea în categoria de performanţă financiară
b) rata curentă (%)- arată capaciatea firmei de a acoperi obligaţiile scadente pe o
perioada scurtă cu elementele patrimoniale de activ care se pot transforma în mijloace băneşti
Rc = As/Pe × 100, unde:
As – total active circulante + creanţe imobilizate cu lichiditate sub 1 an
Pe – Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an
c) gradul de îndatorare (%) arată ponderea datoriilor totale îin total pasiv bilanţier şi
surprinde faptul că riscul financiar al unei entitati economice creşte odată cu îndatorarea
acesteia.
Gi = D/P × 100, unde:
D – total datorii
P – total pasiv
d) solvabilitatea (%) relevă ponderea capitalurilor proprii ale clientului în capitalurile
investite în firmă.
S = Cp/Cang × 100, unde:
Cp = capitaluri proprii
Cang = capitaluri proprii+ împrumuturi şi datorii financiare
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Indicatorii cantitativi se calculează pe baza situaţiilor financiare ale entitaţilor
economice întocmite şi operate conform reglementarilor Ministerului Finanţelor publice sau
de autoritaţi cu competenţe similare din alte ţări.
B. Indicatori calitativi:
a) calitatea conducerii – se evaluează în funcţie de pregătirea profesională, experienţa
în domeniu, abilitatea, calitaţi profesionale apreciate ca atare de moderatorul de credite
b) condiţii de piaţă – se evaluează în funcţie de stabilitatea şi perspectiva afacerii,
procentul de piaţa deţinut, numarul clienţilor, amplasarea punctelor de desfacere, calitatea
produselor/serviciilor apreciate ca atare de moderatorul de credite
Evaluarea performanţei finaciare efective pentru clientela nebancara (A-E) se face
prin încadrarea valorilor indicatorilor obţinuţi (cantitativi şi calitativi) în grilele de apreciere
de mai jos , cu observaţia că indicatorii calitativi nu sunt luaţi în considerare dacă entitatea
economică a obţinut zero puncte la indicatorii cantitativi.
Categoria de performanţa este dată în principal de indicatorii cantitativi, entitatea
economică evaluată având posibilitatea să treaca cel mult la categoria imediat superioară pe
baza indicatorilor calitativi.
Tabelul 1
Categoriile de performanţă ale entităţilor economice
Indicatori cantitativi +

Punctaj total

0

0-22

22-48

48-72

72-100

Indicatori calitativi

Categoria de performanţă

E

D

C

B

A

Normele interne prevăd calculul provizioanelor în ziua de închidere a fiecărei luni, iar
lista de provizioane se analiza în sedinta Comitetului de Credite şi Risc al Sucursalei. În
vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situaţiilor
finaciare se menţine ultima categorie de performanţă financiară determinată.
Pentru determinarea necesarului de provizioane se are în vedere deducerea din
expunerea băncii faţa de debitor a garanţtiilor acceptate a fi luate în considerare şi aplicarea
asupra bazei de calcul obtinute a coeficientului de provizionare, rezultat in urma clasificării
creditelor pe baza serviciului datoriei, performanţei finaciare şi iniţierea procedurii judiciare.
În scopul determinării bazei de calcul a provizioanelor , următoarele garanţii se deduc
din expunerea băncii faţa de client :
– garanţiile constituite asupra urmatoarelor categorii de bunuri, la care se aplică
coeficienţi calculati corespunzator astfel incât să se obtină valoarea justa: terenuri şi
amenajari de terenuri, construcţii, instalaţii tehnice, echipamente tehnologice, maşini, utilaje
şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de transport
– garanţii asupra documentelor în curs de încasare, dovedite ca certe: ordine de plată,
cecuri certificate, documente conforme cu termenii şi condiţiile unui acreditiv prezentate în
cadrul acestuia
Este necesară revizuirea periodică a indicatorilor de performanţă în funcţie de evoluţia
economică şi legislativă a ţării care se menţine şi în prezent.
Coeficienţii de provizionare se stabilesc în urma clasificării creditelor conform
regulamentului 5/2002 al BNR, şi anume:
Tabelul 2
Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare
Categoria de clasificare
Coeficientul

Standard
0

În observaţie
0,05

Sub standard
0,2

Îndoielnic
0,5

Pierdere
1
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Dezvoltări privind impactul crizei economice globale asupra riscului de credit
la Banca Transilvania
România nu a fost nici ea ocolită de criza economică. Efectele sunt vizibile,
încetinirea brusca creditelor noi în economie genereaza probleme în fluxurile obişnuite de
cash ale firmelor. Blocarea sau stagnarea unor sectoare (imobiliar, transporturi, auto,
construcţii) face ca cel puţin temporar, valorile garanţiilor să se prabuşească , în lipsa unor
tranzactii care să stabilească o valoare reală, de piaţa. Chiar dacă vor exista dificultaţi pentru
toţi agenţii economici, modul în care aceştia se adaptează noilor condiţii va fi diferit, în
funcţie de aptitudinile , resursele şi îinţelegerea fiecăruia. Odata cu primele semne ale crizei,
Banca Transilvania a prevazut o oarecare detriorare a calităţii portofoliului de credite şi a
adoptat o atitudine specială proactivă î sensul limităii acestui impact.
În octombrie 2008, avâdu-se în vedere evoluţile de pe pieţele financiare şi previziunile
legate de acestea din care:
- stagnarea sau încetinirea unor sectoare întregi în România (imobiliar, construcţii);
- regimul temperat de creditare practicat de majoritatea băncilor comerciale cu efect
notabil în disponibilitaţile de cash ale firmelor şi în incapaciatea acestora de a se refinaţa;
- creşterea ciclului de încasare a creanţelor şi înmulţirea numarului de companii cu
probleme în achitarea furnizorilor;
- garanţiile , deşi solide , nu se tranzacţionau la fel de repede ca şi până atunci;
- încetinirea ritmului investiţional;
- majorarea consistentă a costurilor de finanţare, cu efect imediat în profitabilitatea
societăţilor şi în serviciul datoriei;
- contextul internaţional dificil care punea o sarcină în plus economiei românesti
obişnuite în ultimii ani să se dezvolte din fonduri externe.
Au fost luate un set de măsuri, astfel încat echipele comerciale şi de creditare IMM săşi prioriteze corect proiectele în desfăşurare:
- evitarea finanţării unor tranzacţii imobiliare cu caracter speculativ;
- evitarea finanţării proiectelor de investiţii de natură imobiliară;
- ponderarea până la 60-70% a valorilor juste rezultate din evaluarea garanţiilor
propuse;
- evitarea finanţărilor care au ca destinaţie nevoi nenominalizate sau urmărirea
destinaţiei sumelor trase;
- iniţierea de acţiuni ferme în cazul intrării în suferinţă a unor credite de natură
imobiliară;
- limitarea creditelor noi per client la max. 500.000 lei.
Sectoarele de activitate puternic afectate de recesiune sunt: construcţii, real estate,
produse de lux, producţie şi comerţ auto.
Primele semne de ingrijorare sunt :
- obligaţii bugetare restante. Lipsa interesului sau imposibiliatea achitării obligaţiilor
bugetare denotă lipsa unei discipline a plaţilor datorate în cursul normal al desfasurarii
activitaţii, astfel încât este posibil ca şi plaţile către bancă să fie tratate în acelasi mod;
- obligaţii restante la alte bănci, ale firmei sau ale acţionarilor ca persoane fizice;
- existenţa unor obligaţii de plăţi reesalonate la bănci sau alte entităţi;
- incidente de plăţi mai frecvente sau de valoare mare;
- litigii pe rol. Orice litigiu poate degenera într-o cerere de insolventa care poate
îngreuna recuperarea de către bancă a capitalului împrumutat şi a creanţelor ataşate acestuia.
- Necesităţi stringente de capital de lucru. Dacă în urma verificării la Arhiva
Electronică , Centralei Riscurilor Bancare şi Biroul de credit se constată că acţionarii au
contractate mai multe credite fără a informa Banca, poate fi indiciul unei nevoi suplimentare
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de lichiditaţi necesare pentru asigurarea unor plaţi eligibile sau pentru demararea unor
proiecte care pot greva suplimentar serviciul datoriei avut în vedere la acordarea creditului
- Grad de îndatorare ridicat (peste 80%). Faptul că o firmă, chiar şi IMM, se bazează
excesiv pe surse atrase, în detrimetul capitalului propriu şi al veniturilor realizate din
exploatare va conduce în timp la majorarea cheltuielilor cu dobanzile şi la o dependenţa mare
de furnizori. Care este orizontul de timp în care aceasta relaţie este sustenabilă?
- Pierderea unui client sau furnizor important. Pentru firmele mici, impactul unui
astfel de eveniment se simte instantaneu şi dureaza o perioada destul de îndelungată pentru
înlocuirea relaţiei
- Acumularea unor creanţe sau datorii foarte mari raportat la nivelul activitaţii
desfaşurate
- Sume considerabile înregistrate pe imprumuturi asociaţi sau fluctuaţii ale acestora.
Uneori aceste sume reprezinta finaţari ale proprietarilor pentru desfăşurarea activităţii firmei,
dar pot să fie şi “vânzări la negru”.
- Lipsa corespondenţei între creditele contractate , destinaţia acestora şi inregistrarea
contabilă a celor doua elemente (creditul şi destinaţia)
- Schimbarea frecventă a contabilului. Din momentul în care o firmă acceseaza
împrumuturi bancare, relaţia proprietarilor firmei cu contabilul trebuie să fie una de
colaborare mai strânsă.
- Fluctuatie mare de personal. Poate fi determinata de lipsa conditiilor adecvate sau
imposibilitatea firmei de a le asigura plata salariilor cuvenite.
- Fluctuaţii semnificative la nivelul vânzărilor ( creştere sau descreştere) sau al
cheltuielilor. Lipsa unor explicaţii pertinente ar trebui să fie un semnal de alarmă.
- Neconcordanţe între explicaţiile furnizate de contabil şi cele furnizate de
proprietarul bussines-ului în situaţii critice
- Popriri pe cont. Toate plăţile devin subsecvente plăţii acestora, iar pentru bancă,
prioritar este plata obligaţiilor fată de aceasta.
Soluţii posibile pentru creditele în dificultate. Creditul de restructurare
Banca Transilvania şi-a propus ca obiectiv stabilirea unui cadru formal în care să fie
analizate schimbările din economia reală şi modul în care activităţile clienţilor sunt afectate
de criza economică. O ajustare a sistemului de gândire este necesară din motive care ţin de
conservarea calităţii portofoliului de credite. O decizie inspirată poate să fie la fel de bine
susţinerea afacerilor unui client ca şi retragerea din acestea. Prin această politică , Banca
stabileşte principiile după care se operează această selecţie, felul în care se armonizează
susţinerea clientelei cu o atitudine prudentă, recomandabilă acestei perioade.
Restructurarea este procesul prin care Banca reesalonează, rescadentează sau modifică
structura uneia sau mai multor finanţări sau modifică structura garanţiilor pentru tranzacţiile
care se află în una din situaţiile de mai jos:
- Banca anticipează sau identifică potenţiale probleme în derularea activităţii,
susţinerea serviciului datoriei sau în acoperirea cu garanţii a expunerilor la clienţii săi
- Clientul solicită expres aceasta şi iniţiază demersuri faţa de Bancă
- În cazul în care clientul înregistreaza deja restanţe faţţ de bancă
Faciliatea de restructurare are menirea de a contribui la relaxarea temporară a
serviciului datoriei pentru clienţii care deruluează credite pe termen scurt, mediu sau lung şi
care datorită conjuncturii de piaţă înregistreaza ritmuri de creştere mai lente sau chiar un
trend descendent al bussines-ului, dar au demonstrat deschidere în relatia cu Banca,
depunând eforturi pentru redresarea situaţiei lor financiare şi a capacităţii de plată şi sunt
clienţi care cu ajutorul acestei facilitaţi pot să se menţină activi în piaţă şi să-şi revigoreze
într-un termen scurt activitatea.
În funcţie de particularităţile şi caracteristicile specifice fiecarui caz, exista mai multe
soluţii posibile de redresare în ceea ce priveşte rambursarea creditelor:
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- preluarea expunerii şi implicit a bunului finanţat prin credit, de către o altă
societate (din grup) care sa aiba posibilitatea susţinerii serviciului datoriei;
- preluarea creditelor prin procedura novaţiei;
- promovarea vânzarii sub supravegherea băncii a unor imobile aflate în garanţia
unor credite în suferinţa, prin finanţarea unui terţ persoană juridică sau a proprietarului
imobilului;
- recomandări de separare a activitaţilor derulate prin preluarea pe o societate noua a
activitaţii functionale, a creditelor şi garanţiilor aferente acesteia;
- preluarea creditelor garantate şi negarantate cu un serviciu al datoriei greu de
susţinut sub forma unui credit nou cu un grafic mai relaxat de rambursare;
- suplimentarea creditului existent sau acordarea unui credit nou prin preluarea
restanţelor înregistrate, care nu pot avea o vehime mai mare de 90 de zile la data
restructurării, în condiţiile suplimentăarii garanţiilor;
- rescadenţarea unor rate de credit pe o perioada de timp în care se estimează fie
vânzarea de active, fie relansarea activitaţii cu existenta unei contribuţii din partea clientului
- consolidarea cu garanţii imobiliare şi de altă natură (fidejusiune), avalizarea de
bilete la ordin, cesiunea asupra încasărilor, a expunerilor negarantate;
- acordarea produsului credit de reesalonare atunci când clientul constituie o garanţie
imobiliară/ mobiliară suplimentară şi are perspective de revigorare a activităţii;
- evitarea prelungirii automate a creditelor rapide pentru capital de lucru, respectiv
prelungirea acestora dupa verificarea atentă a condiţiilor de eligibilitate, cu rate stabilite de
comun acord cu clienţii, în concordantă cu posibilităţile reale de rambursare ale acestora;
- rescadenţarea creditelor rapide pentru capital de lucru care au fost prelungite
automat cu rate egale lunare prin stabilirea unor rate de capital adaptat posibilităţilor de
rambursare a clientilor şi cu consolidarea garanţiilor;
- preluarea sau cumularea mai multor credite rapide fără garanţii materiale printr-un
nou credit cu garanţii materiale, în baza unei analize financiare actuale a clientului;
- conversia creditelor în EUR pe lei, cu revizuirea şi consolidarea pe cât posibil a
garanţiilor;
- prelungirea termenelor de rambursare în cadrul limitelor admise pe produs, în
funcţtie de perspectivele de redresare a situaţiei financiare a firmei;
- cu titlu de excepţie, se acordă credite suplimentare care să permită clientului
continuarea activităţii, dacă este vorba despre un blocaj temporar al acesteia.
Există mai multe modalitaţi de restructurare a creditelor:
- rescadenţarea ratelor curente pe o anumită perioadă – operaţiune prin care Banca
poate modifica scadenţa uneia sau mai multor rate din credit înaintea scadenţei acestora fără
a depăşi durata iniţială de acordare a creditului;
- reeşalonarea creditului- operaţiune prin care se modifică scadenţa uneia sau mai
multor rate de credit înaintea scadenţei acestora cu depăşirea duratei iniţiale de acordare a
creditului;
- reactivarea ratelor restante aferente creditului înseamnă scimbarea ratelor restante
prin adaugarea sau înglobarea acestora în soldul creditului existent la data reactivarii;
- reactivarea dobanzilor restante reprezinta schimbarea scadenţei dobânzilor restante
prin stabilirea unor noi termene de plată, dobânzile devenind astfel curente;
- amânarea la plata a dobânzilor prin acordarea unei perioade de graţie pentru plata
dobânzilor datorate lunar pe o perioada stabilită de comun acord şi eşalonarea dobânzii astfel
acumulate dupa graficul stabilit;
- reactivarea anuităţii restante reprezintă adaugarea sau înglobarea anuităţii restante
în soldul creditului curent existent la data reactivării;
- rescadentarea integrală sau parţială a anuităţilor prin acordarea unei perioade de
graţtie la plata anuităţilor, rescadentarea unui procent din valoarea anuităţilor datorate lunar.
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Particularităţi privind activitatea de creditare la Banca Transivania în anul
2009, în contextul actualei crize economice
În primul trimestru al acestui an, deşsi s-a resimţit influenţa contextului economic
actual, Banca Transilvania a inregistrat rezultate pozitive. Obiectivele pentru 2009 au în
vedere consolidarea poziţiei actuale a BT, în condiţiile unei creşteri prudente, păstrând
indicatori confortabili de lichiditate şi adecvarea capitalului. Comportamentul băncii din
prima parte a anului vine să demonstreze acest lucru.
La 31.03.2009, activele bilantiere au ajuns la 19.566 milioane lei, ceea ce înseamnă o
creştere cu 15% fată de sfârşitul anului trecut. Raportul credite / depozite, la 31 martie 2009,
s-a menţinut subunitar, la un nivel de 0,86, ceea ce demonstrează ca există o lichiditate foarte
bună şi o poziţie puternică pe resurse atrase din piaţa internă.
Solvabilitatea Băncii Transilvania- incluzând rezultatele financiare înregistrate în
2008 şi pe primul trimestru din 2009 şi exceptând sumele propuse pentru a fi distribuite ca
dividende - a ramas la un nivel confortabil, de peste 14%.
Deşi totalul activelor a crescut cu 15% în trimestrul I 2009, plasamentele în credite nu
au urmat acelaşi trend, cererea de credite diminuându-se pe fondul crizei internaţionale şi a
condiţtiilor de eligibilitate mai selective.
Cu toate ca profitul înainte de provizionare a crescut cu 65% faţă de cel din anul
precedent, datorita unei politici de provizionare foarte prudentă şi proactivă în aceste condiţii
de criză economică, profitul brut este de 1,02 milioane lei.
În anul 2009 Banca acordă credite preponderent în lei, iar creditele în valuta vor fi
promovate cu titlu de exceptie.
Credite sunt destinate atât clienţilor existenţi cât şi clienţilor noi, cu activităţi
previzionate ca viabile, mai putin afectate de criza economico-finaciară. Creditele vor fi pe
termen scurt, pentru nevoi curente (plata furnizorilor importanţi, datorii cu penalităţi mari) şi
pentru investiţii (pentru finalizarea unor proiecte cu impact imediat în activitatea curentă).
Concluzii
În perioada analizată am evidenţiat evoluţia activităţii de creditare a IMM-urilor şi
amploarea fără precedent a dezvoltării produselor de credit create adaptate nevoilor clienţilor.
Dacă până în trimestrul III al anului 2008 vorbim de o acordare facila a creditelor (dar
într-o manieră responsabilă) cu aprobare la nivel de Sucursală în cazul îndeplinirii condiţiilor
standard şi cu aprobare la nivel de Centrală în condiţiile derogărilor de la normele de
creditare, după aceasta perioadă vorbim de credite acordate având în vedere mediul complicat
în care ne mişcăm. În anul 2009, până în luna aprilie, toate creditele noi se aprobau la nivel
de Comitet de Management, condiţiile indeplinite de clienţi fiind mult mai riguroase ca până
la acel moment, fără derogări de la norme, dar de la sfarşitul lunii aprilie anumite credite pe
termen scurt se aprobă la nivel de Comitet de Credite al Sucursalei. Se are în vedere în
continuare calitatea portofoliului susţinută deschis prin programul de restructurare de credite.
Creditele noi se acordă într-un regim controlat, responsabil cu mare atenţie la mediul
economic şi diminuarea riscului de credit.
Consider că primele semne de normalitate au fost deja date, Banca Transilvania
continuă să-şi facă treaba, livrând servicii complete de banking, inclusiv de finaţare.
Robert Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, a afirmat într-un
comunicat de presa urmatoarele : „În 2009 vom fi, mai mult ca oricând, alături de clienţi. Va
fi şi pentru noi, ca bancă, un an al rezistenţei, în condiţii macroeconomice nefavorabile.
Rămânem Banca Oamenilor Întreprinzători şi vom continua să susţinem companiile locale şi
IMM-urile, precum şi întreaga economie reală din România. Vom monitoriza, şi de acum
înainte, sănătatea portofoliului de credite şi aspectele care ţin de lichiditate şi de risc
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management. Rămanem foarte atenţi la reducerea costurilor şi ne adaptăm permanent la
realităţile pieţei"(3).
Note
(1)
Regulamentul nr. 13 din 14.dec.2006 al BNR
(2)
http://www.standard.ro/dictionar
(3)
Comunicat de presă Banca Transilvania din 31.03.2009, disponibil on-line pe
www.bancatransilvania.ro
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Procedura de inspectie de risc în activitatea de creditare a sucursalelor din Banca
Transilvania P.18.2.1/2008
Instrucţiuni privind gestionarea restructurării creditelor I.3.2/2009
Instrucţiuni privind gestionarea restructurării creditelor I.3.3/2009
Instrucţiuni de acordare credite I.18.50.1/ 2009
Instrucţiuni de acordare credite I.18.50.2/ 2009
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