
 
 

CAP. I  ŞTIINŢA FINANŢELOR 
 

Activitatea societăţii omeneşti se concretizează în procese creatoare (fabricarea unui 
bun, culegerea unei informaţii, efectuarea unui serviciu, crearea unei opere de artă sau 
ştiinţifice etc.) şi în fluxuri de transfer, exprimând, în general, dorinţa fiecărui participant de 
a-şi satisface nevoile de consum, de a-şi asigura şi îmbunătăţi existenţa.  

Derularea unui proces productiv presupune existenţa unor mijloace pe care iniţiatorul 
acestui proces le foloseşte în scopul elaborării, construirii obiectului (bun, serviciu, 
informaţie) pe care el şi-a propus să-l obţină. Mijloacele necesare se pot afla în patrimoniul 
subiectului sau, de cele mai multe ori, trebuie constituite pe seama unui flux de transfer. 
Obiectul fluxurilor de transfer îl formează chiar bunurile, serviciile, informaţiile etc. pe care 
le-au construit subiecţii activităţii sociale. Aceste obiecte, dar şi mijloacele utilizate pentru 
producerea lor pot fi exprimate atât fizic, material, cât şi valoric, băneşte.  

Aspectul bănesc al acestor procese şi fluxuri a evoluat, s-a individualizat pe măsura 
evoluţiei activităţii sociale şi a generat relaţii de un anumit tip, numite relaţii băneşti, în sfera 
cărora se includ şi relaţiile financiare. Procesul de evoluţie a acţionat şi în legătură cu relaţiile 
financiare, care au devenit obiect de studiu distinct, concretizat în ştiinţa finanţelor, 
componentă a grupului de ştiinţe cunoscute sub numele de ştiinţe economice.  

Finanţele reprezintă ştiinţa constituirii şi administrării mijloacelor băneşti la dispoziţia 
unui agent economic pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcţiilor şi sarcinilor 
sale.  
 
 

1.1. Relaţiile financiare   
Relaţiile financiare sunt relaţii băneşti de repartiţie a produsului intern brut sau a 

componentelor sale, relaţii ce reprezintă transferuri monetare, în dublu sens, între buget şi 
firme sau populaţie şi invers.  

Sfera relaţiilor băneşti o include pe cea a relaţiilor financiare, deoarece relaţiile 
băneşti presupun contraprestaţia, nu necesită neapărat un instrument legal de reflectare sau o 
bază legală generatoare, nu sunt obligatorii şi nu au neapărat sau de regulă un caracter de 
continuitate. De exemplu, vânzarea-cumpărarea unui bun desfăşurată între doi agenţi 
economici se poate face sau nu pe baza unui contract („instrumentul legal”), dar este prea 
puţin probabil ca ea să fi fost generată de legislaţia curentă: constituţie, cod civil, o lege 
ordinară, o hotărâre de guvern etc. De asemenea, nimic nu îndreptăţeşte pe vreuna din părţi 
(cumpărător, vânzător) să pretindă sau să spere ca un astfel de aranjament să devină perpetuu 
sau măcar să se repete.  

Caracteristicile relaţiilor financiare sunt:  
a) Relaţiile financiare sunt parte a relaţiilor economice 
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Apartenenţa relaţiilor financiare la sfera celor economice este determinată de faptul 
că sunt suportul bănesc al unor raporturi între proprietăţi şi modifică patrimoniul partenerilor 
sau cel puţin structura acestuia. De exemplu, firma A achită la finele lunii consumul de 
energie electrică. O astfel de relaţie are de regulă caracter de continuitate. Consumul s-a făcut 
treptat, dar permanent, iar achitarea contravalorii sale se face ulterior, ceea ce presupune 
generarea unei obligaţii a firmei A către furnizorul de energie, adică o obligaţie care nu se 
stinge imediat.  

Pe de altă parte, cei doi parteneri sunt subiecţi de drept distincţi, în baza autonomiei 
lor economice, exprimată prin proprietatea fiecăruia asupra propriului patrimoniu, proprietate 
recunoscută şi garantată de către stat.  

Plata efectuată de firma A modifică volumul şi/sau structura patrimoniului fiecăruia 
dintre parteneri. În ce-l priveşte pe A, se produce o modificare de structură a patrimoniului: 
se reduc mijloacele băneşti disponibile, dar se măreşte corespunzător valoarea produselor 
finite sau a producţiei în curs de fabricaţie; adică în componenţa activelor circulante, rămase 
la acelaşi volum, se micşorează componenta mijloace băneşti şi se măreşte componenta 
stocuri. Pentru furnizorul de energie, patrimoniul său creşte cu profitul inclus în tariful 
energiei şi se produce şi o modificare de structură deoarece componenta rezultate se măreşte, 
crescând ponderea ei în total patrimoniu (volumul celorlalte componente ale patrimoniului nu 
s-a modificat).  

b) Relaţiile financiare au loc organizat, adică pe bază legală şi de regulă cu 
caracter de continuitate  

Când bugetul de stat este parte a relaţiilor financiare, atunci legea stabileşte 
obligativitatea, cuantumul şi termenul ce caracterizează respectiva relaţie. De exemplu, legea 
privind impozitul pe profit stabileşte că toţi agenţii economici care obţin profit din activitatea 
pe care o desfăşoară sunt obligaţi să plătească un impozit de 16%, efectuând vărsăminte 
trimestriale cu regularizări anuale.  

Când bugetul de stat nu este parte, atunci legea precizează doar cadrul şi condiţiile 
creării obligaţiei, urmând ca partenerii să stabilească cuantumul şi termenul, în acest context 
definit de lege. De exemplu, Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi reglementările 
Băncii Naţionale a României privind instrumentele de credit stabilesc posibilitatea creditului 
între parteneri de afaceri cu specific nonfinanciar (creditul comercial) şi instrumentul legal 
care îl consfinţeşte (cambia); rămâne însă la latitudinea celor doi parteneri folosirea sau nu a 
acestei posibilităţi şi, în caz că da, condiţiile exprese specifice care vor fi menţionate în 
cambie.  

c) Relaţiile financiare au efecte cu caracter definitiv  
Această caracteristică exprimă faptul că, odată transferul financiar efectuat, 

modificarea de structură a patrimoniului este, în principiu, ireversibilă şi, de asemenea, suma 
transferată nu se mai poate reîntoarce la partea care a efectuat transferul. De exemplu, dacă se 
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măreşte capitalul social al unei firme pe seama fondului său de rezervă, noua structură a 
capitalului propriu nu se va mai reface, decât ca excepţie, şi numai în timp, prin vărsăminte 
periodice din profit în fondul de rezervă, care, treptat, va putea ajunge din nou la ponderea pe 
care o avea în momentul transferului presupus mai sus.  

Pe de altă parte, plata de către un contribuabil a impozitului prevăzut de lege este 
definitivă, în sensul că respectiva sumă nu mai poate fi returnată plătitorului. Legea prevede 
excepţiile şi modalităţile de returnare. De pildă, Legea nr. 130/1992 privind taxa pe valoarea 
adăugată stabileşte în ce condiţii aceasta poate fi returnată sau recuperată parţial, când şi cum 
se face returnarea/recuperarea, în numerar sau în contul unei obligaţii de plată viitoare.  

d) Relaţiile financiare presupun, în principiu, transferuri băneşti fără 
contraprestaţie directă şi imediată şi fără titlu rambursabil  

Această caracteristică presupune că cel ce transferă nu poate pretinde contraprestaţii 
directe şi imediate şi nici restituirea sumelor. În exemplul anterior, este evident că firma A nu 
poate pretinde restituirea contravalorii energiei electrice consumate, dar nici furnizorul de 
energie nu poate pretinde contraprestaţie (plată) imediată. Legea prevede unele excepţii 
legate în principal de nerespectarea condiţiilor convenite în contractul (efectiv sau virtual) de 
livrare, de exemplu viciile ascunse ş.a. În mod similar, firma A nu poate pretinde nici 
restituirea dobânzii presupuse, eventual, de creditul comercial în cauză.  

În cazul plăţii impozitelor, ca şi în cazul operaţiunilor de asigurare, există 
contraprestaţii cu caracter indirect şi mijlocit (condiţionat), prevăzute fie într-un context legal 
mai general, fie printr-un contract expres intervenit între părţi.  

Plătitorii de impozite creează statului resurse financiare cu care acesta îşi îndeplineşte 
funcţiile sale. În virtutea acestui fapt, ca şi a înţelesului şi obiectivului funcţiei sociale a 
statului, de exemplu, ei pot pretinde, în măsura în care îndeplinesc unele condiţii, să 
beneficieze de învăţământ general gratuit pentru copiii lor sau de alte servicii sociale gratuite 
presupuse de funcţiile statului.  

În cazul operaţiunilor de asigurare, între părţi se încheie un contract care prevede 
obligaţiile acestora, iar pentru asigurător condiţiile în care se naşte obligaţia lui de a plăti 
asiguratului anumite sume de bani. Contraprestaţia plătibilă de asigurător este condiţionată de 
producerea riscului menţionat în contractul de asigurare, dar nu este condiţionată de numărul 
de rate de asigurare plătite sau de ponderea sumei acestora în valoarea estimată a riscului 
produs.  

Relaţiile financiare pot fi publice sau private, după cum statul apare în cadrul lor ca 
autoritate publică sau nu. De pildă, o societate comercială cu capital de stat este parte într-un 
credit comercial şi într-un contract de asigurare. Relaţiile financiare născute în acest caz fac 
obiectul finanţelor private, întrucât statul apare aici ca un agent economic oarecare. În acelaşi 
mod sunt tratate şi relaţiile financiare ce apar în legătură cu proprietatea publică a statului şi 
cu proprietatea sa privată.  
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1.2. Finanţele publice  
Componenta publică a finanţelor are în vedere:  
a) procurarea resurselor necesare statului şi utilizarea lor conform nevoilor acestuia, 

în calitatea sa de autoritate publică;  
b) folosirea procesului de procurare şi utilizare a resurselor ca un mijloc (pârghie) de 
influenţare a desfăşurării ansamblului activităţii economico-sociale.  
Finanţele publice sunt definite în legătură cu existenţa statului şi a instituţiilor sale 

centrale şi locale, adică în legătură cu existenţa şi funcţionarea instituţiilor de drept public. 
Angajamentele financiare apar sub forma resurselor care generează creanţe (drepturi de 
încasare) sau sub forma cheltuielilor care pot genera obligaţii (datorii care trebuie plătite).  

Constituirea şi administrarea mijloacelor băneşti publice sunt obiect al dreptului 
constituţional şi al dreptului administrativ.  

Legea stabileşte:  
 caracterul obligatoriu al resurselor şi cheltuielilor;  
 caracterul nerambursabil al constituirii resurselor;  
 că vărsămintele pentru constituirea resurselor nu sunt de tip contraprestaţie directă 
şi imediată;  

 metodologia derulării relaţiilor între buget şi particulari, între entităţi publice sau 
între acestea şi cele private;  

 atribuţiile şi obligaţiile celor ce mânuiesc bani publici;  
 caracterul de patrimoniu public al fondurilor constituite conform acestor relaţii;  
 obligativitatea gestiunii unor astfel de fonduri de către administraţia de stat 

(centrală şi locală);  
 metodologia gestiunii fondurilor publice.  

Finanţele publice îndeplinesc trei funcţii principale, şi anume: funcţia de alocare 
(fiscală), funcţia de stabilizare (extrafiscală) şi funcţia de redistribuire (socială).  

A. Funcţia de alocare, numită şi funcţie fiscală sau funcţie de repartiţie, are ca obiect 
formarea şi mişcarea fluxurilor financiare, adică formarea veniturilor bugetului de stat şi 
utilizarea lor, respectiv efectuarea cheltuielilor prevăzute în acesta.  

Formarea veniturilor se face, potrivit legii, prin contribuţia asociaţiilor cu scop 
lucrativ, ca şi a persoanelor fizice sau juridice, chiar dacă ele nu desfăşoară activitate cu un 
astfel de scop. Obligaţiile contribuabililor sunt stabilite prin legi specifice (legea impozitului 
pe profit, legea privind taxa pe valoarea adăugată, legea impozitelor şi taxelor locale etc.). 
Totodată, legea bugetului, adoptată anual de parlament, menţionează în detaliu baza legală ce 
fundamentează veniturile incluse în buget în anul respectiv. În veniturile bugetului figurează 
atât venituri fiscale (impozite, taxe, taxe vamale şi alte venituri aferente), cât şi venituri 
nefiscale (amenzi, penalizări, dobânzi, chirii, venituri din concesiuni şi vânzări, venituri din 
activităţile economice ale sectorului de stat etc.).  
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Utilizarea veniturilor, respectiv efectuarea cheltuielilor, se bazează pe norme de 
cheltuieli şi pe proceduri (metodologii) de cheltuială, toate stabilite prin lege, care, de 
asemenea, stipulează responsabilităţi, atribuţii şi competenţe legate de acestea. Utilizarea 
veniturilor şi, implicit, efectuarea cheltuielilor presupun: inventarierea nevoilor, cuantificarea 
lor, ierarhizarea, eşalonarea în timp.  

Inventarierea nevoilor se face pornind de la funcţiile statului (internă, externă, de 
apărare, social-culturală etc.) şi de la dimensiunea şi sensurile intervenţiei statului în 
activitatea socială în general. Gradualitatea intervenţiei este deosebit de nuanţată în spaţiu 
(spaţiu geografic şi spaţiu economic) şi în timp. Extremele sunt cunoscute ca ultraliberalism 
(intervenţie redusă şi strict limitată) şi centralism (intervenţie amplă şi masivă). În societatea 
modernă (şi nu numai) nu se mai poate vorbi în nici un caz de nonintervenţie. Impunerea 
veniturilor şi a proprietăţii, generalizarea sistemului vamal, extinderea şi diversificarea 
conţinutului funcţiilor statului, sunt doar câteva motive care dau consistenţă şi perenitate 
intervenţiei. Inventarierea nevoilor conduce la formularea câtorva categorii majore, printre 
care: învăţământul, sănătatea, cultura, protecţia socială, acţiunile economice, ordinea publică, 
apărarea, administraţia, justiţia ş.a.  

Cuantificarea nevoilor este o activitate ce prezintă atât caracter prospectiv, cât şi 
normativ. Pentru cuantificare este esenţial să fie definite pentru fiecare nevoie în parte 
caracteristicile, indicatorii şi unităţile de măsură. Este o activitate de mare complexitate, de 
natură ştiinţifică şi care determină în mod esenţial eficienţa alocărilor, dar şi efectele 
obţinute. Cuantificarea prospectivă este importantă pentru determinarea cât mai aproape de 
realitate a nevoii în cauză, lucru ce permite luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză. 
Cuantificarea normativă reflectă opţiunea politică referitoare la intervenţia (asistenţa) 
statului, dar şi opţiunea economică referitoare la capacitatea financiară de intervenţie a 
statului. De aceea, normele de cheltuieli se stabilesc prin lege şi sunt obligatorii.  

Ierarhizarea nevoilor se face pe baza unor criterii cum sunt importanţa, urgenţa şi 
disponibilităţile existente. Realizată în termenii stricţi ai nevoii sociale, ierarhizarea are un 
caracter obiectiv. O astfel de condiţie este însă mai mult teoretică, întrucât aprecierea şi 
selecţia aparţine în practică factorului politic, ce determină fără doar şi poate subiectivismul 
pragmatic. Nu de puţine ori, nevoi precum ordinea publică, administraţia, apărarea, asistenţa 
socială primează în decizia politică în detrimentul altor nevoi, chiar dacă, teoretic şi 
declarativ, nevoi precum educaţia, protecţia mediului, cultura, sănătatea sunt etichetate drept 
majore, capitale, determinante.  

Eşalonarea în timp este o decizie rezultată din raportul resurse-nevoi, respectiv din 
faptul că dinamica nevoilor (dar şi dimensiunea lor) o devansează întotdeauna pe cea a 
resurselor (implicit a dimensiunilor lor): practic, nevoile sunt nelimitate şi în continuă 
creştere şi diversificare, în timp ce resursele sunt limitate, iar dinamica lor, nu de puţine ori, 
chiar stagnantă sau în scădere. Unele acţiuni susţinute din resurse publice sunt de mare 
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amploare sau de mare complexitate (creşterea nivelului general de pregătire, îmbunătăţirea 
stării de sănătate, reformarea administraţiei publice, dotarea modernă a armatei ş.a.) şi nu pot 
fi soluţionate decât prin eforturi succesive de-a lungul multor ani. Ca urmare, din punct de 
vedere metodologic, realizarea lor se face prin programe multianuale cu defalcări pe etape, 
pe ani.  

B. Funcţia de stabilizare, numită şi funcţie extrafiscală, are ca obiect utilizarea 
resurselor financiare ale statului pentru favorizarea creşterii economice şi atenuarea 
dezechilibrelor economice. Ea presupune intervenţia statului în activitatea socială în general, 
în cea economică în particular. Prin această funcţie se urmăreşte încasarea ritmică şi în 
cuantumul corespunzător a veniturilor statului, cheltuirea acestora potrivit legii, eradicarea 
(mai realist diminuarea şi limitarea) evaziunii fiscale, evitarea deturnării fondurilor. În 
realizarea acestei funcţii sunt avute în vedere mijloace, operaţiuni şi procedee precum 
disciplina financiară, legalitatea, oportunitatea şi caracterul economicos al fluxurilor.  

C. Funcţia de redistribuire, numită şi funcţie socială, are ca obiect transferul de 
putere de cumpărare între diferite domenii ale activităţii economico-sociale sau între diferite 
categorii socio-profesionale. Această funcţie are un pronunţat caracter de redistribuire 
întrucât, cel puţin într-o primă fază, resursele statului se formează pe baza veniturilor 
primare, adică a veniturilor obţinute de factorii de producţie pe seama contribuţiei lor la 
rezultatele activităţii economice: producerea de bunuri materiale, servicii şi informaţii, 
inclusiv cele de natură social-culturală, cum sunt educaţia, sănătatea, asigurările sociale etc. 
Pe seama acestor venituri, statul întreprinde activităţi de susţinere fie cu caracter general 
(pregătirea şcolară obligatorie, asistenţa categoriilor sau persoanelor defavorizate, apărarea 
etc.), fie cu caracter punctual (încurajarea unui anumit gen de activitate, susţinerea unor zone 
defavorizate etc.).  
 
 

1.3 Finanţele private  
Componenta privată a finanţelor are în vedere constituirea şi gestiunea resurselor 

necesare agenţilor economici pentru realizarea obiectului lor de activitate în condiţii normale 
de profitabilitate. Caracteristica de normalitate este efectul acceptării de către agentul 
economic a unui câştig pe care el îl consideră satisfăcător pentru a-şi continua activitatea. În 
teoria modernă a finanţelor, acest câştig este interpretat şi ca o recompensă destinată 
agentului economic pentru asumarea riscului de a-şi fi angajat resursele în activitatea pe care 
o desfăşoară. În acest sens, apare problema arbitrajului, adică a opţiunii între variante. 
Problema este definită, în contextul menţionat, ca o alegere între variante câştig - risc, 
referitoare la modalitatea de utilizare (investire, plasare) a resurselor financiare disponibile la 
un moment dat.  

Teoria finanţelor a dezvoltat după 1950 o mulţime de probleme de mare interes 
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pentru participarea eficientă a agenţilor economici pe piaţa financiară, multe din acestea fiind 
azi numite (definite ca) teorii. Dintre acestea, menţionăm pe cele mai renumite prin 
contribuţia la dezvoltarea finanţelor ca ştiinţă, dar şi prin impactul practic deosebit în 
fundamentarea deciziei şi comportamentului agenţilor economici pe piaţa financiară.  

a) Teoria portofoliului, creată de Henry Markovitz în anii '50 şi publicată în 
articolul Portfolio Selection (Journal of Finance, vol. 7, nr. 1, martie 1952) şi în lucrarea 
Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York, Willey, 1959.  

Contribuţia majoră a acestei teorii la dezvoltarea de fond şi pragmatică a finanţelor 
constă în aceea că, în decizia financiară, se ia în considerare în mod sistematic covarianţa 
preţurilor marii majorităţi a activelor financiare. Un operator raţional, atunci când constituie 
un portofoliu de active financiare, trebuie să ţină seama de implicaţiile unui titlu oarecare 
asupra optimalităţii portofoliului, diversificându-l pe acesta din urmă pe seama unui arbitraj 
între risc şi rentabilitate, astfel încât portofoliul format să răspundă cel mai bine situaţiei 
concrete de pe piaţă, ca şi obiectivelor investitorului.  

b) Modelul preţului de echilibru pe piaţa financiară, elaborat de William Sharpe şi 
publicat în articolul A Simplified Model for Portfolio Analysis (Management Science, vol. 9, 
nr. 1, ianuarie 1963) şi în lucrarea Portfolio Theory and Capital Markets, New York, 
McGraw Hill, 1970.  

Modelul lui Sharpe este cunoscut sub numele de modelul CAPM (Capital Asset 
Pricing Model) sau MEDAF (Modèle d’évaluation des actifs financiers) şi are ca obiect 
determinarea preţului de risc pe care se bazează analiza valorilor mobiliare şi evaluarea 
performanţelor administrării averii. Concluzia teoriei dezvoltate de Sharpe este că, pe o piaţă 
concurenţială, riscul este cel ce se remunerează şi că acesta nu poate fi eliminat prin 
diversificarea plasamentelor, adică a structurării diversificate a portofoliilor de active. Acest 
risc nediversificabil este măsurabil prin procedee statistice (varianţă, dispersie) şi este intrat 
în limbajul curent sub numele de coeficientul beta. Chiar dacă uzul acestui coeficient nu 
reprezintă soluţia infailibilă a câştigului pe piaţa financiară, modelul CAPM rămâne totuşi 
până azi abordarea fundamentală cea mai convingătoare în problema portofoliilor şi a pieţei 
financiare. Ipoteza eficienţei acestei pieţe, pe care de altfel este fondat modelul, continuă să 
nu fie unanim acceptată, fiind obiect de controversă între susţinătorii analizei financiare 
fundamentale şi adepţii analizei tehnice.  

c) Teoria structurii financiare şi a politicii de distribuire a profitului, elaborată de 
Merton Miller şi Franco Modigliani (laureaţi Nobel pentru economie, 1987) şi publicată în 
articolele The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investments 
(American Economic Review, vol. 48, nr. 3, iunie, 1958) şi Corporate Income Taxes and the 
Cost of Capital: a Correction (American Economic Review, vol. 53, nr. 3, iunie, 1963).  

Până la apariţia acestei teorii, abordările şi regulile în materie de teorie financiară 
erau bazate pe ipoteze strict empirice privind comportamentul operatorilor pe piaţa 
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financiară, fără nici o încercare fezabilă de a modela interacţiunea operatorilor şi procesul 
generator al preţului de echilibru. Teoria lui Miller şi Modigliani arată că pe o piaţă 
financiară eficientă nu există o rată de îndatorare sau o rată de distribuţie optime. S-a încercat 
o atenuare a caracterului tranşant al acestei afirmaţii prin aşa numita „teorie a 
compromisului” (Stewart Myers - Determinants of Corporate Borrowing în Journal of 
Financial Economics; vol. 5, nr. 2, noiembrie 1977). Merton Miller a combătut această teorie 
într-o notă (1977) către Asociaţia Americană de Finanţe, arătând că ceea ce este caracteristic 
practicii financiare este: - grija managerilor de a menţine o rată de îndatorare rezonabilă şi  - 
tendinţa de a promova o rată de distribuţie a profitului mai mare decât ar justifica-o interesul 
fiscal al acţionarilor, manifestată în cazul unui mare număr de societăţi comerciale.  

d) În anii '70 au început să se dezvolte şi alte teorii, pornind mai ales de la 
inovaţiile în materie de active financiare şi piaţă financiară. Este vorba, în primul rând, de 
apariţia activelor de tip opţiuni (1973), pentru care s-a încercat formularea unor principii de 
evaluare. De asemenea, este vorba de încercările de aplicare a teoriei semnalelor la 
problemele financiare, pornind de la asimetria informaţiei între participanţii la piaţă, precum 
şi de formularea teoriei de agent, care formalizează interacţiunea (conflictul de interese) 
între acţionari şi manageri. Această din urmă abordare ridică noi probleme în teoria firmei: 
firma nu mai este privită ca o entitate compactă ce ia decizii pentru a-şi maximiza funcţia de 
utilitate definită univoc, ci ca un organism complex, al cărui comportament este rezultanta 
unui proces de echilibru şi arbitraj între interese adesea divergente ale diferitelor grupuri, 
categorii, indivizi care o formează. O astfel de abordare permite un demers de integrare mai 
profundă a teoriei financiare a firmei în teoria controlului managerial formulată în anii '30 
de Berle şi Means şi reactivată la începutul anilor '80 de John Kenneth Galbraith (Ştiinţa 
economică şi interesul public).  

Obiectul finanţelor private include:  
 constituirea (modalitatea de constituire) a capitalului social;  
 repartizarea profitului (acumularea, capitalizarea, remunerarea acţionarilor);   
 plasarea eventualelor disponibilităţi;  
 obţinerea/crearea mijloacelor financiare necesare pentru derularea curentă a 

activităţii lucrative;  
 mobilizarea creanţelor;  
 lichidarea obligaţiilor.  

Constituirea şi administrarea mijloacelor băneşti ale agenţilor economici privaţi sunt 
obiecte ale dreptului comercial.  

Legea stabileşte cadrul legislativ al desfăşurării operaţiunilor presupuse de obiectul 
finanţelor private, adică principiile, regulile, instrumentele agreate, precum şi aspectele 
fiscale complementare acestor operaţiuni. Tot prin lege sunt stabilite instituţiile, atribuţiile şi 
competenţele acestora, menite să poată interveni în soluţionarea eventualelor neînţelegeri, 

 
8 



 
 

deficienţe, conflicte în curs, prin arbitraj sau judecată.  
În cadrul legal menţionat, operaţiunile financiare decurgând din obiectul finanţelor 

private se derulează potrivit deciziilor consiliului de administraţie/managerului firmei în 
cauză, dar şi potrivit prevederilor contractelor economice sau financiare încheiate cu terţii.  

 
 
1.4. Relaţiile de credit  
Un întreprinzător dispune doar parţial, iar uneori chiar deloc, de resursele financiare 

necesare pentru a-şi constitui mijloacele economice (activele imobilizate şi circulante) 
implicate de derularea proceselor productive. Pentru a şi le procura, acesta intră în relaţie cu 
anumiţi parteneri, cel mai adesea specializaţi, care au posibilitatea să-i pună la dispoziţie 
asemenea resurse. Ca excepţie, un astfel de partener poate fi oricare agent economic, dar, de 
regulă, el este o instituţie specializată care are ca obiect acest gen de servicii non-materiale. 
Acest tip de raporturi între agenţii economici se include în sfera relaţiilor de credit, 
componentă a relaţiilor financiare în sensul cel mai larg de cuprindere a lor.  

Relaţiile de credit sunt relaţii băneşti de repartiţie a produsului intern brut sau a 
componentelor sale, relaţii reprezentând mobilizarea unor disponibilităţi băneşti în 
vederea acoperirii unor nevoi temporare.  

Relaţiile de credit se includ în sfera relaţiilor financiar-băneşti, iar disponibilităţile ce 
formează obiectul lor pot apărea fie ca numerar, fie ca scriptural.  

Caracteristicile relaţiilor de credit sunt:  
a) Au caracter rambursabil, adică transferul bănesc este temporar. Partea, agentul 

către care este direcţionat transferul, numit debitor, poate utiliza mijloacele numai un timp 
dat, după care trebuie să le returneze celui de la care şi le-a procurat. Partea, agentul dinspre 
care este direcţionat transferul, numit creditor, este proprietarul de fapt şi de drept al 
respectivelor mijloace; 

b) Sunt purtătoare de dobândă, adică serviciul, constând în a dispune, temporar, de 
mijloacele băneşti ce fac obiectul relaţiilor de credit, este remunerat. Dobânda apare ca o 
remunerare a celui ce dă cu împrumut, reprezintă o cheltuială pentru cel ce ia cu împrumut şi 
este considerată de aceea ca un cost al capitalului bănesc. Pentru necesităţi de ordin practic, 
dar şi pentru surplusul de expresivitate, acest cost se exprimă de regulă sub formă 
procentuală. De asemenea, tot ca regulă, există uzanţa ca, în lipsa unei alte precizări, durata 
de referinţă a acestui cost să fie considerată anul (360/365 de zile).  

Relaţiile de credit generează creditarea ca mod de finanţare a necesarului de resurse. 
Este o modalitate de constituire a necesarului de resurse financiare în completarea celor 
proprii, dar, de multe ori, creditul reprezintă singura sursă de finanţare a unei afaceri sau a 
unei operaţiuni. De pildă, pentru finanţarea unei investiţii se apelează în mod frecvent la 
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credit. Există în practica bancară prevederea participării şi a investitorului cu resurse 
financiare proprii, dar cota de participare este de multe ori simbolică sau mică, la nivelul de 
10-20%. Această practică este benefică pentru stimularea unui climat investiţional, deoarece 
conferă investitorilor două avantaje importante:  

 evită imobilizarea resurselor financiare proprii pe perioade îndelungate, oferind 
alternativa fructificării lor în susţinerea şi derularea activităţilor care se 
preconizează a se efectua cu obiectul investiţiei;  

 deplasează, într-o anumită măsură, riscul spre creditor, producându-se o partajare a 
acestui risc între investitor şi creditorul lui.  

Tot în calitate de unică sursă de finanţare apare creditul şi în cazul constituirii 
mijloacelor băneşti pentru acoperirea nevoilor de finanţare în perioadele de vârf de peste an. 
Volumul unei activităţi de producţie, de exemplu, înregistrează pe parcursul unui an variaţii 
lunare, cu nivele intermediare, un nivel minim şi un nivel maxim. Activele circulante 
necesare reflectă fidel aceste nivele de activitate, generând nevoi de resurse financiare de 
mărime corespunzătoare. Angajarea singulară a resurselor financiare proprii pentru 
acoperirea acestor nevoi este contraproductivă tocmai datorită variabilităţii accentuate a 
acestora. Resursele proprii disponibile, adică neangajate în finanţarea utilizărilor permanente, 
ar fi folosite în cuantum variabil de la o lună la alta, creându-se astfel o anumită instabilitate. 
Pe de altă parte, caracterul lor permanent nu le recomandă, potrivit unei reguli de bază a 
finanţelor, să fie antrenate în utilizări temporare. De aceea, în practică agenţii economici 
angajează mai degrabă resursele financiare proprii la nivelul mediu sau la nivelul minim de 
activitate şi apelează la credite, ca sursă alternativă de finanţare, pentru nevoile ce depăşesc 
nivelul de autofinanţare ales.  

Condiţia esenţială pentru apelarea şi utilizarea creditării, ca mijloc de completare a 
resurselor financiare proprii, este eficienţa utilizării acestor mijloace, astfel încât la momentul 
rambursării sumele împrumutate să poată fi înapoiate şi să se poată achita în plus dobânda 
aferentă.  

Se poate formula astfel, pentru activitatea financiară o regulă fundamentală: 
produsul generat de uzul unor resurse financiare străine (luate cu împrumut) trebuie să 
fie mai mare decât costul acestora.  

Criteriile de clasificare a creditelor sunt definite de unele caracteristici ale relaţiilor 
de credit.  

În raport cu durata relaţiilor de credit, creditele se clasifică în trei categorii: pe 
termen scurt, pe termen mediu şi pe termen lung. Duratele de timp ce identifică aceste 
termene sunt diferenţiate în funcţie de alte caracteristici ale respectivelor relaţii. Astfel, în 
cazul creditului bancar pentru nevoi curente, termenul scurt este identificat prin durate de la 1 
la 90 de zile, termenul mediu prin durate între 90 şi 365 de zile, iar termenul lung prin durate 
de peste 1 an. În cazul creditului de investiţii, însă, duratele sunt de până la 1 an pentru 
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termenul scurt, între 1 şi 3-5 ani pentru termenul mediu şi peste 5 ani pentru termenul lung. 
Această variabilitate a duratei apare în mod specific şi la alte categorii de credite.  

În raport cu calitatea partenerilor ce intră în relaţii de credit, creditele se clasifică 
în trei mari categorii:  

 credit bancar, în care creditor este o instituţie bancară, iar condiţiile de creditare 
le fixează creditorul, negocierea lor fiind o excepţie;  

 credit public, în care debitor este statul, care de regulă fixează condiţiile de 
creditare;  

 credit comercial, acordat între partenerii de afaceri, în care condiţiile de creditare 
le propune creditorul şi, de regulă, sunt negociate între părţi; un agent economic 
poate acorda credit comercial în dubla sa calitate:  

 în calitate de furnizor, în care caz el îşi generează o creanţă, adică o sumă de 
bani pe care o va încasa ulterior de la clientul său;  

 în calitate de client, în care caz se generează, de asemenea, o creanţă, 
reprezentând, de data aceasta, un avans pe care el l-a acordat unuia din 
furnizori de la care aşteaptă un flux material viitor (un lot de piese de schimb, o 
partidă de mărfuri, o livrare de materii prime etc.).  

Un agent economic poate primi credit comercial în dubla sa calitate:  
 în calitate de furnizor, când primeşte un avans de la un client în contul unei 

livrări ulterioare, astfel încât el îşi creează o obligaţie;  
 în calitate de client, când furnizor acceptă să-i primească plata ulterior livrării 

efectuate, generându-se astfel pentru agentul economic de referinţă o obligaţie 
de plată viitoare.  

 
 

1.5. Relaţiile de asigurări şi reasigurări  
Relaţiile de asigurări reprezintă ansamblul relaţiilor economico-financiare ce se 

stabilesc între asiguraţi şi asigurători.  
Asiguratul este persoana fizică sau juridică care în schimbul primei de asigurare îşi 

asigură bunurile sau se asigură împotriva unor evenimente.  
Asigurătorul este persoana juridică (societatea de asigurare) care preia riscurile 

asiguraţilor, iar în cazul producerii acestora acoperă pagubele produse sau achită sumele 
asigurate.  

Prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă societăţii de 
asigurare, iar în cazul producerii riscului asigurat aceasta se obligă să achite asiguratului sau 
unei terţe persoane, denumită beneficiar, o despăgubire sau suma asigurată.  

Din punct de vedere juridic contractul de asigurare are următoarele caracteristici:  
 Este un contract sinalagmatic: părţile îşi asumă obligaţii reciproce şi 
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interdependente;  
 Este un contract oneros;  
 Are un caracter aleatoriu;  
 Este un contract de bună credinţă; 
 Este un contract de adeziune; 
 Este un contract succesiv – se execută eşalonat.  
 Este un contract consensual – devine valabil prin acordul de voinţă exprimat de 

cele două părţi. 
Din punct de vedere economic asigurarea presupune existenţa şi formarea unui fond 

de asigurare la nivelul societăţii de asigurări. Acesta se formează în mod descentralizat pe 
baza primelor de asigurare achitate de asiguraţi şi se utilizează în mod centralizat pentru:  

 Acoperirea cheltuielilor societăţii de asigurări şi realizarea unui profit;  
 Acoperirea pagubelor produse de riscurile asigurate;  
 Constituirea fondurilor de rezervă la nivelul societăţii.  

Fondul de asigurare îmbracă în mod necesar formă bănească şi se constituie pe baza 
principiului mutualităţii, care presupune participarea tuturor membrilor comunităţii de risc la 
formarea sa, dar repartizarea acestuia numai către acei asiguraţi care suferă prejudicii în urma 
producerii riscurilor asigurate.  

Fluxurile băneşti ce se stabilesc între asiguraţi şi asiguratori îmbracă două forme şi se 
desfăşoară în dublu sens astfel (vezi şi figura 1 de mai jos):  

 Un flux se manifestă sub forma primelor de asigurare, iar sensul acestuia este de la 
asiguraţi la asigurători;  

 Cel de-al doilea flux ia naştere în momentul producerii riscurilor sau 
evenimentelor asigurate când societăţile de asigurări sunt obligate să achite 
despăgubirile sau sumele asigurate, iar sensul este invers, de la asigurători la 
asiguraţi.  

 
Figura 1. Fluxuri financiare în relaţiile de asigurări  

 
Despăgubiri sau sume asigurate  

 

Astfel relaţiile de asigurări sunt relaţii de distribuire şi redistribuire a valorii adăugate 
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care iau naştere în procesul constituirii şi repartizării fondului de asigurare gestionat de 
societatea de asigurări.  

Funcţiile îndeplinite de relaţiile de asigurare sunt:  
♦  funcţia de repartiţie, cu cele două componente ale sale:  

 de formare a fondului de asigurare pe baza primelor  
 de utilizare a acestuia pentru achitarea despăgubirilor sau a sumelor asigurate;  

♦ funcţia de control, care urmăreşte modul de constituire şi de repartizare a fondului 
de asigurare;  

♦ funcţia de compensare a pagubelor prezintă interes pentru asigurat întrucât 
conferă siguranţă cu privire la protecţia vieţii şi a bunurilor, iar pentru economia naţională 
asigurarea contribuie prin despăgubirile acordate la refacerea condiţiilor pentru desfăşurarea 
activităţii productive;  

♦ funcţia de prevenire a producerii pagubelor se manifestă prin finanţarea 
activităţilor de prevenire a riscurilor de la fondul de asigurare;  

♦ funcţia financiară este rezultat al tuturor fluxurilor financiare care se formează în 
cazul relaţiilor de asigurări şi anume:  

 de plată a primelor de asigurare  
 de plată a despăgubirilor  
 de economisire în cazul asigurărilor de viaţă 
 de creditare, datorită diferenţelor dintre încasări şi plăţi.  

Clasificarea asigurărilor  
1) După forma pe care o îmbracă asigurările se clasifică în două mari grupe:  

 asigurări obligatorii (prin efectul legii) sunt acele tipuri de asigurări care sunt 
reglementate prin acte normative cu caracter obligatoriu;  

 asigurări facultative – relaţiile de asigurare se întemeiază pe baza unui contract, 
din această cauză acestea se mai numesc şi contractuale.  

2) După obiectul asigurării, clasificarea asigurărilor se realizează astfel:  
 asigurări de bunuri – au ca obiect bunuri materiale;  
 asigurări de persoane – au ca obiect evenimente din viaţa persoanelor fizice;  
 asigurări de răspundere civilă – au ca obiect răspunderea faţă de terţi.  

3) După natura relaţiilor dintre asigurat şi asigurator avem următoarele tipuri: 
 asigurări directe – raportul se stabileşte în mod unic între asigurat şi asigurator;  
 coasigurări – în care există mai mulţi asigurători şi un singur asigurat; 
 reasigurări – sau asigurări indirecte în care asigurătorul se reasigură la altă 

societate.  
4) După cadrul în care se operează, asigurările se clasifică astfel:  

 asigurări interne – care operează pe plan naţional;  
 asigurări externe – care operează pe plan internaţional.  
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1.6. Relaţia dintre finanţe publice – finanţe private  
Între cele două componente ale sistemului financiar se stabilesc următoarele deosebiri 

şi asemănări:  
 Finanţele publice sunt indisolubil legate de existenţa statului, iar finanţele private 

sunt generate de existenţa întreprinderii, ca celulă economică producătoare de 
profit.  

 Finanţele publice se manifestă la nivel macroeconomic, pe când sfera de 
manifestare a finanţelor private este la nivel microeconomic.  

 Scopul principal urmărit de finanţele publice constă în satisfacerea nevoilor 
publice prin intermediul bunurilor publice, iar în cazul finanţelor private se 
urmăreşte gestionarea fondurilor întreprinderii în vederea obţinerii profitului.  

 Finanţele publice se supun dreptului public; finanţele private sunt subiect al 
dreptului comercial.  

 La nivel macroeconomic bugetul de stat se stabileşte prin fundamentarea mai întâi 
a cheltuielilor publice, care trebuiesc efectuate pentru a asigura desfăşurarea 
proceselor economice, sociale, politice necesare existenţei statului, după care se 
stabilesc veniturile necesare efectuării acestor cheltuieli.  

 La nivel microeconomic bugetul întreprinderilor se formează prin stabilirea în 
primă fază a veniturilor pe care întreprinderea le poate obţine, după care se 
stabileşte nivelul cheltuielilor pe care aceasta şi le poate permite.  

Atât finanţele publice cât şi finanţele întreprinderii se confruntă cu probleme de 
echilibru financiar.  
 
 

Echilibrul financiar  
Echilibrul financiar este opozabil atât indivizilor şi firmelor, cât şi entităţilor 

economico-sociale de factură micro sau macro, precum comunităţile locale, statul, economia 
în ansamblul ei. Echilibrul financiar apare în legătură atât cu finanţele publice, cât şi cu cele 
private. 
 

 Echilibrul financiar se defineşte ca fiind acea stare căreia îi este caracteristică, 
pentru subiectul de referinţă, corelarea stocurilor de active (utilizări) cu cele de resurse 
şi/sau a fluxurilor băneşti de intrare cu cele de ieşire, atât în timp, cât şi din punct de vedere 
al cuantumului (dimensiunii, volumului) acestora. 
 

Această stare are caracter dinamic, în sensul că se modifică punctual în funcţie de 
evoluţia fluxurilor/stocurilor, ca şi de evoluţia nevoii de mijloace financiare determinată de 
desfăşurarea obiectului de activitate şi/sau de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor 
respectivului subiect de referinţă.  
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Echilibrul financiar se poate determina static sau dinamic.  
În cazul static, el este rezultanta „stocurilor” disponibile la momentul dat la subiectul 

de referinţă. De pildă, echilibrul între creanţe şi disponibilităţi băneşti, pe de o parte, şi 
obligaţii, pe de altă parte. Acesta dă informaţii privind lichiditatea la un moment dat a 
subiectului de referinţă, respectiv capacitatea sa de a onora în momentul dat plăţile pe care le 
are de făcut. Dacă:  

Creanţe + Disponibilităţi ≥ Obligaţii 

atunci subiectul prezintă lichiditate. În caz contrar, aprecierea calitativă a subiectului trebuie 
nuanţată prin determinarea echilibrului dinamic.  

Pentru echilibrul dinamic se corectează situaţia momentului cu fluxurile de 
intrări/ieşiri previzionate pentru perioadele următoare. Se determină astfel variaţia stării de 
echilibru, obţinându-se informaţii privind solvabilitatea subiectului, respectiv capacitatea lui 
de a-şi onora obligaţiile de plată într-un interval dat. Este posibil ca un subiect să prezinte 
lichiditate, dar să nu fie solvabil în perspectivă sau, invers, să nu prezinte lichiditate, dar, în 
perspectivă, să fie solvabil.  

Un exemplu edificator al echilibrului financiar poate fi relevat, la nivelul unei firme, 
de indicatorii fond de rulment şi necesar de fond de rulment. Astfel, primul indicator arată 
cuantumul cu care capitalul permanent depăşeşte utilizările permanente (de tipul activelor 
imobilizate), rămânând disponibil pentru acoperirea din resurse permanente a utilizărilor 
nepermanente (stocuri de materii prime, producţie în curs de fabricaţie etc.). În cazul în care 
capitalul permanent este mai mare decât activele imobilizate, există disponibil pentru 
acoperirea cel puţin parţială a activelor circulante (utilizările nepermanente). Determinat 
astfel, indicatorul dă imaginea unui echilibru static, întrucât la baza calculului au stat 
stocurile: existentul de capital permanent şi stocul de active imobilizate. Pentru un interval 
dat de gestiune (an, trimestre) aceste stocuri sunt în marea majoritate a cazurilor invariabile. 
În schimb, activele circulante variază în mod frecvent pe subintervale (trimestre, respectiv 
luni), la fel ca şi pasivele de exploatare (sursele temporare de tipul datoriilor faţă de 
furnizori).  

Necesarul de fond de rulment, determinat ca diferenţă între aceste două 
componente, arată disponibilul de resurse temporare (necesarul < 0) sau nevoia de resurse 
temporare (necesarul > 0), adică evoluţia (dinamica) echilibrului resurse – utilizări 
temporare. Corelarea celor doi indicatori, pe de o parte fondul de rulment ca stoc şi, pe de 
altă parte, nevoia de fond de rulment ca variabilă pe subintervale de gestiune, adică: 

Necesarul de fond de rulment > Fondul de rulment, 

generează o condiţie de echilibru dinamic, exprimată prin dimensiunea apelării la credite de 
trezorerie ca flux de resurse temporare, care să complinească nevoia temporară de resurse 

 
15 



 
 

pentru derularea activităţii subiectului, adică să asigure un echilibru financiar în evoluţie pe 
fiecare din subintervalele de gestiune.  

La nivel macroeconomic, de pildă în cazul bugetului de stat, problema se pune în mod 
similar. Presupunând că starea de echilibru a bugetului este asigurată prin legea bugetului de 
stat, adică veniturile bugetare sunt egale cu cheltuielile bugetare la nivelul anului bugetar, 
avem de-a face cu un echilibru static, în sensul că acesta va caracteriza încheierea bugetului 
la finele anului. Pe parcurs însă echilibrul nu este asigurat, din cauza periodicităţii diferite a 
încasării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor. Apar în mod evident perioade în care stocul 
de venituri este insuficient pentru efectuarea cheltuielilor angajate, precum şi perioade în care 
acest stoc este în exces. Asigurarea în dinamică a echilibrului, adică pe fiecare perioadă 
subanuală, se realizează prin împrumuturi şi plasamente temporare. Pentru împrumuturi se 
foloseşte de obicei procedeul bonurilor de tezaur emise pe perioade scurte (3 sau 6 luni), iar 
pentru plasamente procedeul utilizării de către Banca Naţională a respectivelor disponibilităţi 
pentru refinanţarea pe termen scurt (de regulă o săptămână) a instituţiilor de credit (băncile 
comerciale) ce au nevoie de resurse pentru creditarea agenţilor economici.  

Pentru finanţele publice echilibrul financiar prezintă caracteristica de obligativitate, 
generată de lege, a fluxurilor de intrare/ieşire. Pentru finanţele private echilibrul financiar 
prezintă caracteristica de opţionalitate a fluxurilor de intrare/ieşire, ca rezultat al deciziei 
agentului economic de a încheia sau nu contracte economice şi financiare pe seama relaţiei 
cerere – ofertă.  
 Deoarece finanţele publice vor constitui obiectul de studiu a două discipline separate, 
Finanţe publice şi respectiv Buget de stat şi trezorerie, în cele ce urmează ne vom apleca mai 
mult asupra finanţelor private şi îndeosebi asupra finanţelor întreprinderii. 
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CAP. II  INTRODUCERE ÎN FINANŢELE ÎNTREPRINDERII 
 

 2.1. Logica financiară 
Domeniul finanţelor întreprinderii este unul deosebit de complex, iar înţelegerea 

corespunzătoare a mecanismelor, instrumentelor şi modalităţilor de operare a acestora 
necesită lămurirea mai multor aspecte şi abordări utilizate în acest domeniu. 

În primul rând, este necesară înţelegerea logicii sau a perspectivei financiare, 
respectiv a modului prin care întreprinderile se finanţează şi a particularităţilor prezentate de 
această activitate. 

Logica financiară se deosebeşte în mod esenţial, atât de logica economică, cât şi faţă 
de logica contabilă.  

Logica economică presupune două ipoteze complementare. În primul rând, 
întreprinderea trebuie să desfăşoare o activitate eficientă din punct de vedere economic, 
respectiv trebuie să obţină venituri superioare cheltuielilor efectuate, atât în mărime absolută, 
cât şi ca dinamică (indicele veniturilor firmei trebuie să devanseze indicele cheltuielilor). În 
al doilea rând, întreprinderea are nevoie să utilizeze cât mai multe active, imobilizate şi 
circulante, pentru a-şi putea desfăşura în bune condiţii activitatea şi a deveni un jucător 
important pe piaţă.  

Contradicţia faţă de logica financiară intervine tocmai datorită acestei necesităţi a 
oricărei firme de a deţine (sau a utiliza) cât mai multe active productive.  

Activele firmei, chiar dacă sunt esenţiale pentru realizarea obiectului de activitate şi 
obţinerea unei eficienţe cât mai ridicate, implică mobilizarea unor capitaluri însemnate, care, 
faţă de firmă, sunt toate de natură externă, chiar şi cele aduse ca aport de acţionari. Aceste 
capitaluri trebuie remunerate la un nivel competitiv de dobândă, existent la un moment dat pe 
piaţă, şi ţinând cont de caracteristicile de risc ale fiecărei firme. Datoriile financiare astfel 
create exercită o presiune puternică asupra trezoreriei firmei, care uneori este pusă în 
imposibilitatea de a satisface toate angajamentele asumate şi devine insolvabilă. 

Diferenţa faţă de logica contabilă provine dintr-o altă perspectivă asupra finanţelor 
firmei, respectiv din modul în care finanţele şi contabilitatea abordează fluxurile de încasări 
şi plăţi, respectiv cele de venituri şi cheltuieli.  

Contabilitatea financiară înregistrează toate operaţiile de vânzări şi cumpărări la 
momentul producerii lor, drept venituri şi cheltuieli ale exerciţiului fiscal-contabil (principiul 
exerciţiului), corespunzător unei abordări economice, care ţine cont inclusiv de costurile de 
oportunitate şi de economiile de plăţi. Nu toate veniturile se materializează însă în încasări 
pentru firmă, fie datorită specificului anumitor venituri, cum sunt cele aferente producţiei 
stocate şi de imobilizări, fie caracteristicilor procesului de decontare între firme şi ale 
creditului comercial sau a insolvabilităţii unor clienţi. 

 
17 



 
 

În acelaşi timp, nu toate ieşirile de beneficii economice (costurile) atrag şi plăţi pentru 
firmă. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este amortizarea, care deşi este un cost pentru 
firmă, nu implică şi o plată corespunzătoare. Nu trebuie omise nici situaţiile în care firma 
beneficiază de credite comerciale avantajoase, care îndepărtează momentul plăţilor, sau 
compensările scriptice de creanţe cu alte firme. 

Datorită acestor considerente, managerul financiar nu îşi poate orienta activitatea sa de 
conducere şi previziune în funcţie de datele şi informaţiile contabilităţii financiare. El va 
prefera ghidarea activităţii sale în funcţie de operaţiile economice care atrag încasări şi plăţi, 
şi care trebuie să se finalizeze cel puţin cu un sold monetar nul, după satisfacerea tuturor 
obligaţiilor comerciale şi fiscale asumate de firmă (inclusiv cele faţă de salariaţi, bănci şi 
acţionari). De preferat este însă obţinerea unui sold monetar pozitiv, care să garanteze o sursă 
internă de finanţare a expansiunii economice. 

De asemenea, este cunoscut faptul că firmele nu dau faliment datorită faptului că nu 
au profit sau că au pierderi, deşi acestea sunt semnale importante pentru acţionari, creditori şi 
piaţa de capital. Firmele dau faliment deoarece nu sunt capabile să-şi respecte toate 
obligaţiile asumate în procesul de realizare a obiectului lor de activitate, iar creditorii decid 
să solicite recuperarea imediată a creanţelor deţinute asupra firmei respective. 

Dacă vom compara o situaţie în care o firmă are un profit egal cu zero (indicator de 
măsurare a rezultatelor firmei din perspectiva contabilă) cu situaţia în care soldul său 
monetar este egal cu zero (indicator care exprimă rezultatele firmei din perspectivă 
financiară), ultima ipostază apare mult mai favorabilă. 

ABORDAREA CONTABILĂ 
Profit = 0 (Venituri totale =  
       Cheltuieli totale 

ABORDAREA FINANCIARĂ 
Sold monetar = 0 (Încasări totale = 

        Plăţi totale)  

 
Un sold monetar egal cu zero presupune că firma şi-a achitat toate obligaţiile 

comerciale şi fiscale implicate de desfăşurarea activităţii sale, inclusiv plata dividendelor 
către acţionari. Dezavantajul acestei situaţii este reprezentat de lipsa surselor proprii care să 
permită autofinanţarea investiţiilor firmei. Un profit egal cu zero presupune că firma nu poate 
să-şi remunereze acţionarii prin dividende (şi implicit nici prin creşterea preţului acţiunilor, 
deoarece firmele fără profit nu pot înregistra nici creşteri ale preţului acţiunilor), situaţie care 
este incompatibilă cu supravieţuirea firmei pe termen mediu şi lung, pentru că acţionarii nu 
vor accepta lipsa remunerării investiţiei lor. 

Logica financiară presupune şi o altă contradicţie cu logica economică şi cea 
contabilă. Astfel, există situaţii în care o firmă se poate finanţa în exclusivitate din datorii 
comerciale şi fiscale, îndeosebi pe termen scurt, infirmând (deşi numai ca excepţie) o regulă 
consacrată în teoria financiară, respectiv cea a existenţei unui fond de rulment pozitiv, ca 
garanţie a riscurilor de exploatare şi financiare suportate de obicei de o firmă. Aceste firme, 
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poziţionate de regulă în sectorul comercial, funcţionează în mod eficient pe baza decalajului 
favorabil dintre durata de plată a furnizorilor (mai mare) şi durata de încasare a creanţelor de 
la clienţi (foarte redusă). Această abordare se datorează modului în care datoriile faţă de terţi 
sunt asimilate, în cadrul logicii financiare, capitalului, adică surselor de finanţare a activului, 
indiferent de sursa de provenienţă a acestor capitaluri (proprii sau împrumutate). Sarcina 
managerului financiar este, în acest caz, de a negocia decalajele favorabile amintite şi de a 
asigura derularea corespunzătoare a acestei “curse cu obstacole”, care asigură atât 
rentabilitatea deosebită a acestor firme, dar care le şi atribuie un risc destul de însemnat 
activităţii lor.  

Din cele prezentate anterior am putea trage concluzia că logica economică şi cea 
financiară ale unei întreprinderi sunt total divergente. Nu este însă cazul. Cele două elemente 
ale economiei unei întreprinderi se întrepătrund în cadrul obiectivului principal al activităţii 
firmei, reprezentat de maximizarea valorii de piaţă a acesteia, respectiv a avuţiei 
acţionarilor/proprietarilor firmei. 

Obiectivul menţionat necesită o acţiune comună şi concertată atât a managerilor 
economici (de aprovizionare, producţie şi comercializare), cât şi a managerilor financiari. 
Managerii din domeniul economic trebuie să asigure derularea unei activităţi eficiente şi 
rentabile, promovând metode şi tehnologii moderne de organizare, gestiune, conducere ale 
resurselor materiale şi umane.  

La rândul lor, managerii financiari îşi aduc o contribuţie esenţială la procesul de 
maximizare a valorii firmei, selectând cele mai avantajoase surse de finanţare a activităţii, 
atât din punctul de vedere al costului acestora, cât şi punctul de vedere al riscului aferent şi 
gestionând cât mai eficient resursele financiare atrase. 

Procesul de optimizare economico-financiară trebuie să se manifeste în toate laturile şi 
stadiile activităţii întreprinderii, începând cu aprovizionarea, continuând cu producţia şi 
încheind cu promovarea şi desfacerea produselor. În toate aceste stadii este necesară 
obţinerea atât a eficienţei economice propriu-zise (generarea unei rentabilităţi superioare a 
activelor firmei), îndeosebi cu ajutorul unor instrumente tehnice, tehnologice şi 
organizatorice, precum şi a eficienţei financiare (obţinerea unei rentabilităţi cât mai ridicate a 
capitalurilor atrase), care presupune instrumente şi metode specifice disciplinei finanţelor 
private. 

Şi în ceea ce priveşte legătura cu abordarea contabilă se manifestă încercări susţinute 
de apropiere a celor două perspective, financiară şi contabilă. Astfel, prin adoptarea pe scară 
largă a noilor standarde internaţionale de contabilitate, s-au realizat paşi importanţi în direcţia 
sporirii calităţii informaţiei contabile, cu rezultate directe asupra utilităţii acesteia în procesul 
de planificare, coordonare şi previziune financiară. 

Timpul este o coordonată esenţială a deciziilor financiare, iar influenţa sa conduce la 
apariţia unor profile temporale diferite de încasări şi plăţi. Deoarece majoritatea 
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evenimentelor viitoare nu pot fi prevăzute cu precizie, riscul apare ca o altă componentă 
majoră a deciziilor financiare. 

În economia de piaţă, alocarea resurselor monetare, ca de altfel a oricărui alt tip de 
resurse, se realizează prin intermediul tranzacţiilor financiare, respectiv a tranzacţiilor cu 
active financiare, care constituie obiectul specific al finanţelor întreprinderii. În sensul cel 
mai larg, denumim activ financiar un drept, cel mai adesea materializat sub forma unui titlu, 
care asigură obţinerea viitoare a uneia sau mai multor sume de bani. Spre deosebire de 
activele reale, activele financiare nu sunt achiziţionate pentru serviciile fizice pe care le pot 
oferi întreprinderii, ci deoarece ele constituie o rezervă de valoare şi produc venituri. Deşi se 
aseamănă cu moneda, datorită primei caracteristici menţionate anterior, cea de-a doua 
trăsătură a activelor financiare face ca ele să fie preferate, în principiu, de agenţii economici 
faţă de deţinerea de monedă. Această preferinţă nu trebuie să fie privită în mod absolut, 
deoarece moneda este totuşi o rezervă de valoare utilizabilă în mod direct şi imediat, în timp 
ce un activ financiar nu poate îndeplini această funcţie dacă nu poate fi convertit imediat într-
un mijloc de plată. Ca urmare a faptul că această conversie este, pentru majoritatea activelor 
financiare, nesigură, atât în ceea ce priveşte momentul realizării sale, cât şi referitor la 
rezultatul său monetar, cvasi-totalitatea agenţilor economici se orientează spre deţinerea de 
monedă, ca expresie a manifestării preferinţei către lichiditate. 

 

 

Obiectivul principal al 
gestiunii financiare: 
MAXIMIZAREA VALORII 
FIRMEI 

GESTIUNEA PASIVELOR ÎNTREPRINDERII: 
 Gestiunea capitalurilor angajate pe termen mediu şi lung:  
 - gestiunea capitalului propriu: 

– gestiunea capitalului social; 
– gestiunea autofinanţării.  

- gestiunea capitalurilor împrumutate pe termen mediu şi 
lung: 

 gestiunea creditelor bancare de investiţii; 
 gestiunea capitalului obligatar; 
 gestiunea leasingului 

 Gestiunea capitalurilor atrase şi împrumutate pe termen 
scurt: 

o gestiunea datoriilor curente de exploatare 
o gestiunea creditelor bancare pe termen scurt 

 Presupune determinarea STRUCTURII OPTIME a 
capitalurilor în vederea minimizarea costurilor capitalurilor 
atrase în condiţii de minimizare a riscurilor aferente 
utilizării acestora 

GESTIUNEA ACTIVELOR ÎNTREPRINDERII: 
 Gestiunea activelor imobilizate: 

- gestiunea investiţiilor de creare a unor noi active; 
      - gestiunea activelor imobilizate existente, prin stabilirea unor 
politici de amortizare avantajoase. 

 Gestiunea activelor circulante; 
- gestiunea stocurilor, care presupune determinarea stocului 
optim şi minimizarea cheltuielilor de gestiune a stocurilor; 

       - gestiunea creanţelor, care presupune stabilirea şi aplicarea 
unei politici optimale de creditare a clienţilor; 
       - gestiunea trezoreriei, care presupune determinarea stocului 
optim de disponibil şi administrarea activităţii de încasări şi plăţi în 
scopul asigurării solvabilităţii şi capacităţii de plată a întreprinderii 
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Pieţele financiare 
Anumiţi agenţi economici dispun de o putere de cumpărare care depăşeşte suma pe 

care ei doresc să o afecteze cheltuielilor de consum productiv sau neproductiv. Acest 
excedent, denumit economie, este, în măsura în care nu este tezaurizat, păstrat sub forma 
lichidităţilor monetare, disponibile fie pentru achiziţionarea de factori de producţie, fie pentru 
cumpărarea de active financiare. Achiziţiile menţionate reprezintă cele două modalităţi 
posibile ale actului de investiţie. În acelaşi timp, alţi agenţi economici se regăsesc exact în 
situaţia inversă celei descrise anterior. La nivelul agregatelor macroeconomice, prima situaţie 
descrisă este cea în care se află în care se regăsesc de obicei menajele sau populaţia, iar a 
doua este tipică întreprinderilor, afirmaţia nefiind nicidecum exclusivistă. 

Fiecare entitate economică are obligaţia, de altfel, de a-şi echilibra contul său 
financiar. Un agent economic ale cărui angajamente de plată îi depăşesc disponibilităţile 
curente şi viitoare, se află în situaţia de a trebui să vândă unul sau mai multe active 
financiare, cu speranţa că acestea vor fi cumpărate, în condiţii acceptabile, de unul sau mai 
mulţi agenţi economici care şi-au putut constitui economii nete.    

Există în consecinţă o piaţă financiară, pe care se realizează tranzacţii cu active 
financiare. Pieţele financiare moderne se caracterizează printr-o disociere completă, 
temporală şi spaţială a sistemelor de tranzacţionare de existenţa propriu-zisă a activelor, fiind 
astfel posibile tranzacţii cu active viitoare (aşa-numitele tranzacţii futures) şi pe pieţe aflate la 
distanţe fizice considerabile de vânzător sau de cumpărător. 

În aceste condiţii, eficacitatea structurilor pieţelor, adesea globalizate, presupune în 
mod imperativ realizarea a două condiţii: 

 o centralizare cât mai mare posibilă (totală, în mod ideal) şi cât mai rapidă 
(instantanee, în mod ideal) a tuturor informaţiilor disponibile; 

 prezenţa activă şi masivă a intermediarilor specializaţi. 
Pieţele financiare pot fi grupate în: 

 formale sau organizate şi 
 informale. 

Pieţele formale sau organizate (cum ar fi bursele) reuşesc să centralizeze în întregime 
informaţia şi să globalizeze tranzacţiile cu instrumente financiare bine definite şi omogene. 

Pieţele informale se caracterizează prin tranzacţii realizate în urma unor negocieri 
directe între părţi (creditele ipotecare, creditele industriale, creditele de larg consum). Aceste 
tranzacţii au un caracter mult mai eterogen, însă concurenţa dintre diverşii operatori de pe 
această piaţă determină o creştere a gradului de omogenitate a condiţiilor de tranzacţionare. 

Pieţele financiare pot fi de asemenea împărţite în două componente principale: 
 o piaţă primară (o piaţă a noilor emisiuni), 
 o piaţă secundară, de tranzacţionare a titlurilor deja existente. 
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Existenţa pieţei secundare, creată pentru un număr mare de active financiare, este o 
condiţie necesară pentru atingerea eficienţei sistemului financiar de ansamblu. Un factor 
foarte puternic, care motivează activitatea de economisire, este posibilitatea, pentru cei care 
realizează plasamente în active financiare, de a le retransforma cu uşurinţă în monedă 
(lichiditatea plasamentului), precum şi de a-şi distribui economiile asupra mai multor active 
financiare (diversificarea plasamentelor), cu costuri reduse. 
 
 

2.2. Scurt istoric al domeniului finanţelor private 
Înainte de 1930, domeniul finanţelor private era limitat în principal la discuţii 

descriptive referitoare la diferitele pieţe financiare şi la titlurile de valoare tranzacţionate pe 
aceste pieţe. Astfel, finanţele ca un domeniu de studiu se axau în principal pe partea de 
pasive şi de capital propriu a bilanţului contabil şi pe modalităţile de obţinere a finanţării 
pentru afaceri. 

Acest domeniu a cunoscut o perioadă de transformări semnificative în timpul marii 
crize economice din anii 1929-1933, când au intervenit elemente juridice noi referitoare la 
falimentul, reorganizarea şi reglementările guvernamentale. Lucrările de finanţe scrise în anii 
”30 şi ”40 au dedicat adesea multe capitole aspectelor legate de procedurile de faliment, cum 
ar fi reorganizarea şi lichidarea. 

În anii ”40 şi ”50 finanţele private au continuat să fie axate pe aspectele calitative şi 
descriptive ale activităţii din acest domeniu. Totuşi, în anii ”50 a avut loc un număr de 
schimbări importante în acest domeniu. În primul rând, managementul financiar a fost extins 
pentru a putea include şi partea de active a bilanţului contabil, respectiv a utilizărilor 
fondurilor firmei. În plus, aplicarea tehnicilor cash flow-ului actualizat problemelor de 
analiză a cheltuielilor de capital a fost rafinată şi perfecţionată. Cercetătorii din domeniul 
financiar au realizat descoperiri semnificative în ceea ce priveşte tehnicile de măsurare a 
costului capitalului şi evaluarea activelor financiare. Progresele în domeniile bugetării şi 
costului capitalului au continuat până în prezent. 

În anii ”60, modelele matematice care folosesc tehnicile statistice şi de optimizare au 
fost aplicate alocării activelor circulante, cum ar fi disponibilul, conturile de creanţe şi 
stocuri, precum şi activelor fixe. În toată perioada anilor ”70 şi ”80 acest trend a evoluat spre 
un concept mai cantitativ şi mai precis al managementului financiar. Un alt aspect important 
al acestei perioade a fost reprezentat de integrarea unor anumite laturi ale domeniului 
financiar cu modele ajustate în funcţie de risc, într-o încercare de a maximiza valoarea firmei 
şi avuţia acţionarilor. 

În decursul anilor “80 s-a acordat o atenţie crescută folosirii computerelor şi 
tehnologiei aferente pentru sprijinirea procesului decizional financiar. În plus, managerii 
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financiari au devenit mai agresivi în administrarea activelor firmei, ca răspuns la evoluţia 
unui mediu economic caracterizat de o volatilitate tot mai mare a ratelor dobânzii. 

La sfârşitul anilor “80 şi în anii “90 un accent sporit a fost pus pe obiectivul de 
maximizare a avuţiei acţionarilor şi pe crearea structurilor organizaţionale care pot facilita 
atingerea acestui obiectiv. Acest accent reînnoit pe crearea de valoare şi pe eficienţa 
managerială a fost pus în evidenţă prin dezbaterile care au avut loc pe seama achiziţiilor de 
corporaţii şi mai ales a celor finanţate prin datorii. În anii “80 s-a înregistrat şi o explozie a 
noilor instrumente financiare, cum ar fi opţiunile şi contractele la termen, care pot fi utilizate 
pentru managementul riscului. 

De asemenea, începând cu anii “80, cercetătorii din mediul academic şi personalul 
specializat al marilor corporaţii au început să caute noi indicatori şi noi posibilităţi de 
evaluare a performanţelor firmelor, care să vină în întâmpinarea provocărilor reprezentate de 
dereglementările bancare şi industriale, de amplificarea fenomenului de globalizare a pieţelor 
şi de creşterea pretenţiilor investitorilor de capital. Aceste evoluţii sunt chemate să susţină 
schimbările tehnologice rapide şi noile metode manageriale  (managementul calităţii totale, 
aprovizionarea, producţia şi distribuţia just-in-time managementul orientat spre crearea de 
valoare şi re-engineering-ul), ca instrumente continue de obţinere a avantajelor concurenţiale.  
 Ultimul deceniu al secolului XX poate fi creditat cu apariţia unei întregi game de 
indicatori ai managementului orientat spre crearea de valoare (MCV), care au în comun 
faptul că ţin seama de costul capitalului propriu, de risc şi că încearcă să realizeze o unificare 
a evaluării performanţelor pe termen scurt şi a celor pe termen lung în cadrul unui singur 
indicator. În plus, se constată o deplasare netă a accentului dinspre informaţia contabilităţii 
financiare spre cash flow (CF), noii indicatori încercând să exprime necesitatea de apropiere 
a realităţilor activităţii economice de realitatea pieţelor financiare şi de crearea de valoare. Şi 
în rândul acestor indicatori ai MCV s-au produs evoluţii importante. Dacă primii indicatori 
de acest fel erau fundamentaţi pe baza informaţiilor contabilităţii financiare (cum este cazul 
venitului rezidual şi al valorii adăugate economice), treptat s-a ajuns la o reorientare spre 
lichiditate şi cash flow (ca exprimare marginală a valorii), situaţie în care se află valoarea 
adăugată sub formă de cash flow, rentabilitatea prin cash flow a investiţiilor şi valoarea 
adăugată a acţionarilor.  
 

2.3. Introducere în domeniul managementului financiar al firmei 
Studiul comportamentului financiar al întreprinderilor reprezintă, alături de studiul 

mecanismelor pieţei de capital, obiectul finanţelor private. 
Orice firmă, fie că este mare sau mică, orientată spre obţinerea de profit, are 

preocupări financiare majore şi în consecinţă succesul sau eşecul acestor firme depinde în 
mare măsură de calitatea deciziilor financiare luate în cadrul acestora. Aproape toate deciziile 
majore, cu caracter strategic, luate de către managerii unei firme, au implicaţii financiare 
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importante. Stabilirea strategiilor de dezvoltare şi a celor financiare ale întreprinderii trebuie 
să fie urmată de decizii de concretizare a acestora pe termen mai scurt, respectiv de politici 
coerente în planul cercetării, producţiei, comercializării, resurselor umane şi în plan 
financiar.  Politicile financiare reprezintă astfel o componentă principală a managementului 
financiar, care trebuie să fie însoţită în mod necesar de o aplicare eficientă şi consistentă în 
cadrul activităţii de zi cu zi a oricărei firme. Managerii unei firme trebuie să răspundă zilnic 
unor întrebări precum: 

 Va fi profitabilă o anumită investiţie? 
 De unde vor proveni fondurile pentru a finanţa investiţia respectivă? 
 Firma respectivă are îndeajuns de mult disponibil sau acces la disponibil – prin 

intermediul contractelor de creditare bancară, pentru acoperirea necesarului său 
zilnic? 

 Căror clienţi trebuie să li se acorde credit comercial şi care trebuie să fie mărimea 
acestui credit? 

 Care trebuie să fie mărimea optimă a stocurilor de materii prime, materiale şi 
produse finite? 

 Este o anumită fuziune sau achiziţie acceptabilă? 
 Cum trebuie să fie folosite sau distribuite profiturile firmei? Care este politica 

optimă de dividende? 
 Care trebuie să fie relaţia optimă dintre risc şi rentabilitate pentru a se putea adopta 

cele mai bune decizii de management financiar? 
Politica financiară a întreprinderii este o parte componentă a managementului 

financiar, care mai include şi practica financiară. De aceea se impune o definire corectă a 
managementului financiar. Managementul financiar este managementul fluxurilor băneşti ale 
unei firme în scopul obţinerii de profit pentru proprietarii acesteia. Sarcinile managerilor 
financiari includ crearea,  dezvoltarea, aplicarea şi monitorizarea politicilor şi deciziilor 
referitoare la: 

 încasarea creanţelor de la clienţi; 
 investirea excedentelor de trezorerie; 
 investirea în active pe termen lung; 
 plata obligaţiilor şi datoriilor întreprinderii; 
 obţinerea unor surse de finanţare pe termen lung. 

Finanţele private vizează aspectul microeconomic şi sunt asociate cu întreprinderile 
economice, băncile comerciale, societăţile de asigurări şi alte forme juridice de drept 
comercial, cuprinzând relaţiile băneşti prin care se constituie şi se utilizează capitalurile 
acestora în scopul creşterii valorii lor şi al obţinerii de profit. Finanţele private operează cu 
concepte cum ar fi: gestiune financiară, capitaluri proprii şi împrumutate, excedent brut de 
exploatare, necesar de fond de rulment, costuri de exploatare, trezorerie, echilibru financiar. 
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Întrucât apariţia finanţelor private este legată de dezvoltarea întreprinderilor, societăţilor 
bancare şi de asigurări, de apariţia şi dezvoltarea pieţei financiare, finanţele private mai sunt 
denumite şi finanţe moderne. 

Conţinutul finanţelor private poate fi analizat pe 3 planuri:  
 practica financiară; 
 politica financiară; 
 teoria financiară. 

Practica financiară  
Aceasta reflectă acţiunea din domeniul finanţelor private care urmăreşte realizarea 

obiectivului general, respectiv maximizarea valorii firmei. Ea este întruchiparea în plan 
operativ, în execuţie a finanţelor private şi ca atare operează cu două concepte: gestiunea 
financiară şi analiza financiară.  

Gestiunea financiară presupune şi implică două criterii importante: autonomia 
funcţională şi eficienţa operaţională şi are trei componente esenţiale: gestiunea financiară pe 
termen lung (constituirea şi utilizarea capitalului necesar pentru activele imobilizate, 
aciclice); gestiunea financiară pe termen scurt (dimensionarea şi finanţarea necesarului de 
fond de rulment pentru activitatea de exploatare); gestiunea trezoreriei (atragerea necesarului 
de finanţat în completarea capitalurilor proprii cu cel mai mic cost sau plasarea excedentului 
de trezorerie cu cel mai bun randament).  

Analiza financiară, cel de-al doilea concept cu care operează practica financiară, are 
rolul de a stabili starea de performanţă a întreprinderii, respectiv punctele tari şi slabe ale 
gestiunii financiare aplicate. Folosind o metodologie specifică, prin analiza financiară se 
stabilesc tendinţele manifestate de unele fenomene economice, se determină abaterile 
înregistrate, se evidenţiază cauzele generatoare şi se propun măsuri de corecţie. 

Analiza financiară se concretizează în următoarele componente: 
 analiza formării rezultatelor activităţii; 
 analiza echilibrului financiar; 
 elaborarea diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului întreprinderii. 

Analiza formării rezultatelor activităţii se materializează în stabilirea dinamicii şi a 
factorilor de influenţă ai unor indicatori valorici (valoarea adăugată, excedent brut de 
exploatare, profit brut, profit net), calcularea şi interpretarea unor indicatori, respectiv a 
ratelor de rentabilitate (economică, financiară, a veniturilor, consumului de capital), a 
indicatorilor de eficienţă a utilizării activelor imobilizate şi activelor circulante, a 
indicatorilor productivităţii muncii şi ai utilizării fondului de timp de lucru al salariaţilor.  

Analiza echilibrului financiar presupune analiza echilibrului financiar pe bază de 
bilanţ, precum şi analiza fluxurilor de trezorerie propriu-zise. 

Ca atare, se determină atât indicatorii lichidităţii în mărime absolută (lichiditatea 
globală, redusă şi imediată), cât şi ratele de echilibru (trezoreria în zile din cifra de afaceri, 
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creditele bancare în zile din cifra de afaceri, ponderea finanţării necesarului de fond de 
rulment pe seama fondului de rulment sau a creditului bancar) sau ratele de rotaţie (necesarul 
de fond de rulment în zile din cifra de afaceri, durata creditului comercial acordat clienţilor 
sau a celui primit de la furnizori). 

Elaborarea diagnosticului financiar este o etapă în elaborarea diagnosticului general 
al întreprinderii şi cuprinde analiza corelată a rentabilităţii economice şi financiare şi 
respectiv a riscului de exploatare, financiar şi de faliment. 

Politica financiară a firmei 
Politica financiară la nivel de întreprindere este un mijloc important care concură, 

alături de politica economică, la realizarea obiectivului primordial al activităţii firmei şi 
anume maximizarea valorii firmei. 

Politica economică la nivel de întreprindere vizează stabilizarea şi creşterea pieţelor de 
desfacere, printr-o studiere atentă a cererii de bunuri sau servicii din gama celor realizate  de 
întreprindere, prin creşterea calităţii şi competitivităţii acestor produse, ca urmare a 
combinării şi utilizării optime a factorilor de producţie folosiţi. În acest sens se urmăresc 
diversificarea şi înnoirea gamei de produse pentru a corespunde mutaţiilor intervenite în 
cererea pe piaţă, introducerea unor noi tehnologii care să valorifice în mod eficient şi 
ecologic materiile prime, precum şi practicarea unor preţuri flexibile. 

Politica şi respectiv funcţia financiară au un statut special în rândul celorlalte politici 
şi respectiv funcţii ale întreprinderii, deoarece vizează dimensionarea pe criterii de eficienţă a 
volumului celorlalte componente, asigurarea şi alocarea resurselor financiare necesare, 
monitorizarea şi controlul îndeplinirii obiectivelor de performanţă ale celorlalte funcţii (de 
cercetare-dezvoltare, de producţie, comercială şi de resurse umane). 

Rolul politicii financiare la nivel microeconomic constă în selectarea proiectelor de 
investiţii care pot contribui într-o mare măsură la creşterea valorii firmei, în asigurarea 
capitalurilor necesare unei desfăşurări normale a activităţilor întreprinderii cu costuri cât mai 
reduse, în realizarea unei administrări optime a stocurilor şi creanţelor întreprinderii, precum 
şi în stabilirea unei politici consecvente de remunerare a acţionarilor întreprinderii. Scopul 
unei astfel de politici trebuie să fie reprezentat nu doar de creşterea valorii firmei, ci şi de 
armonizarea intereselor tuturor categoriilor de deţinători de interese în întreprindere 
(acţionari, manageri, salariaţi, creditori, stat, comunitatea locală). 

Politica financiară a întreprinderii poate fi definită drept ansamblul de decizii, de 
opţiuni fundamentale, menite unei alocări cât mai eficiente a capitalurilor de care dispune 
firma. Armonizarea politicii financiare microeconomice se poate realiza prin corelarea 
politicilor de investiţii, de finanţare, de utilizare a stocurilor şi creanţelor şi respectiv de 
dividend.  
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Politica financiară reflectă în general, deciziile în finanţele private, fundamentate pe 
concluziile analizei financiare şi care au rolul de a influenţa practica financiară într-un 
interval mediu de timp (de regulă până la doi ani). 

Deciziile de politică financiară se fundamentează pe structura financiară a 
întreprinderii, pe obiectivele de creştere ale acesteia, având în vedere şi riscurile posibile. 
Politica financiară a întreprinderii trebuie să ţină cont de anumite constrângeri externe (cadrul 
politic existent în ţară, criza energetică şi de materii prime, inflaţia, politica de credit a 
băncilor comerciale, etc.), dar şi de o serie de probleme specifice (gradul de îndatorare deja 
existent, modul de utilizare a capacităţilor existente, actualitatea tehnologiilor utilizate, 
cadrul de lucru şi de colaborare din întreprindere). 

Vizând maximizarea valorii întreprinderii, obiectivele directe ale politicii financiare 
sunt asigurarea unei rentabilităţi suficiente şi a solvabilităţii (în cazul indicatorilor moderni ai 
managementului bazat pe valoare, aspectele de rentabilitate şi lichiditate sunt încorporate în 
cadrul unui singur indicator, a cărui valoare pozitivă garantează creşterea valorii firmei). 

În acest scop, politica financiară are rolul de a propune cele mai bune metode de 
procurare şi respectiv de alocare şi de utilizare a capitalului, prin prisma costurilor acestuia, 
metodele de gestionare a stocurilor care să permită continuitatea activităţii, minimizând 
costurile globale de aprovizionare şi depozitare, precum şi metodele de amortizare a activelor 
imobilizate, care să genereze un impact fiscal optim. Politica financiară trebuie să creeze un 
avantaj întreprinderii prin politica de credit comercial desfăşurată, să indice acele instrumente 
şi modalităţi de decontare care să asigure lichiditatea necesară, în fapt echilibrul financiar. 

La nivelul întreprinderii, politica financiară cuprinde trei categorii principale:  
 politica de investiţii; 
 politica de finanţare; 
 politica de dividend; 

Politica de investiţii este considerată primordială, întrucât afectează capitalurile pe un 
interval de timp mai îndelungat. Implicând o plată de capital însemnată, în speranţa obţinerii 
unui câştig viitor, fundamentarea deciziei (a politicii) de investiţii trebuie să vizeze:  

 măsura participării investiţiei vizate la creşterea valorii totale a investiţiilor 
(valoarea lor netă actualizată);  

 durata de recuperare a capitalurilor investite şi implicit, momentul începerii 
obţinerii de câştiguri nete din investiţia respectivă;  

 analiza alternativă a exploatării pe mai departe a investiţiei sau dezinvestirea şi 
căutarea unei alte forme de plasament (aplicarea metodei arborilor de decizie). 

Politica de finanţare este determinată de şi determinantă a politicii de investiţii. 
Fundamentul politicii de finanţare este reprezentat de volumul de investiţii propus, de 
capitalul existent şi de cel necesar în continuare pentru a putea derula investiţiile respective. 
O importanţă deosebită o are structura financiară a întreprinderii, respectiv raportul existent 
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între capitalurile proprii şi capitalurile împrumutate.  În funcţie de gradul de îndatorare se 
optează pentru noi împrumuturi sau pentru o creştere a capitalului social, având în vedere 
remunerarea pretinsă pentru fiecare categorie de capital, în funcţie de riscul aferent. Costul 
surselor de finanţare, reprezentat de costul mediu ponderat al capitalului, trebuie să fie 
minim.   

Politica de dividende este determinată de înclinaţia investitorilor de a încasa anual 
dividende. Deşi teoretic, în condiţiile pieţei perfecte, politica de dividend nu afectează 
valoarea întreprinderii, studii mai recente au demonstrat efectul favorabil al menţinerii şi 
eventual al creşterii ratei de distribuire (dividend/acţiune) asupra cursului acţiunilor, 
respectiv efectul de semnalizare al dividendului. Tot teorii recente, respectiv teoria de agent 
au demonstrat rolul distribuirii de dividende în aplanarea conflictelor dintre acţionari şi 
manageri, pe de o parte şi între acţionari şi manageri şi creditori pe de altă parte. 

Întrucât politica de dividend realizează partajarea profitului între autofinanţare şi 
distribuire, ea influenţează politica de finanţare a întreprinderii şi în mod indirect politica de 
investiţii.  

Teoria financiară 
Teoria financiară este o faţetă mai recentă a finanţelor private, care s-a cristalizat în 

ultimele patru decenii ca un domeniu distinct de investigaţie ştiinţifică, finanţele 
întreprinderii căpătând statutul de ştiinţă. Aceasta nu înseamnă că elaborări ştiinţifice nu ar fi 
fost făcute până la acel moment, întrucât teoria financiară clasică stabilea ca obiectiv esenţial 
al funcţiei financiare maximizarea profitului. Ulterior, dezvoltarea concurenţei şi implicit, 
imposibilitatea întreprinderii de a stabili pe cont propriu preţul produselor sale (care este un 
atribut al pieţei), ca şi contradicţiile interne pe care le generează obiectivul de maximizare a 
profitului au determinat ca teoria economică neoclasică să stabilească pentru întreprindere, 
mai concret pentru funcţia sa financiară, obiectivul de maximizare a avuţiei acţionarilor. 

 
 
2.4. Obiectivul primordial al activităţii unei firme: maximizarea avuţiei 
acţionarilor săi   
Un proces decizional eficient necesită înţelegerea obiectivelor strategice ale firmei. 

Care sunt obiectivele care trebuie să ghideze activitatea decizională a managerilor firmei?  
Cel mai acceptat obiectiv al unei firme este reprezentat de maximizarea valorii firmei pentru 
proprietarii săi, adică să se acţioneze pentru o creştere constantă şi sustenabilă a avuţiei 
acţionarilor firmei. Avuţia acţionarilor este funcţie de preţul de piaţă al acţiunilor comune ale 
firmei. 

Obiectivul de maximizare a avuţiei acţionarilor precizează că managerii trebuie să 
încerce maximizarea valoarea actualizată a câştigurilor viitoare previzionate în beneficiul 
proprietarilor (acţionarilor) firmei. Aceste câştiguri pot lua forma plăţilor periodice sub formă 
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de dividende sau a profiturilor din vânzarea acţiunilor. Valoarea actualizată este definită ca 
fiind valoarea prezentă a unor plăţi viitoare sau a unui flux de plăţi viitoare, evaluate în 
condiţiile unor rate de actualizare corespunzătoare. Valoarea actualizată ia în considerare 
câştigurile care pot fi obţinute din oportunităţi de investiţii alternative în decursul unei 
anumite perioade de timp. Cu cât beneficiile (cum ar fi plăţile în contul dividendelor sau 
creşterea preţului acţiunilor deţinute) sunt împinse mai mult în viitor, cu atât mai redusă va fi 
valoarea prezentă acordată de investitori acelor beneficii. Preţul acţiunilor, măsură a avuţiei 
acţionarilor, reflectă mărimea, momentul şi riscul asociat cu câştigurile viitoare prevăzute a fi 
primite de către acţionari. 

Avuţia acţionarilor este exprimată prin valoarea de piaţă a acţiunilor comune deţinute 
de aceştia. Valoarea de piaţă este definită prin preţul la care acţiunile sunt tranzacţionate pe 
pieţele de acţiuni. Astfel, avuţia totală a acţionarilor este dată de produsul dintre numărul 
total de acţiuni comune existente şi valoarea de piaţă pe acţiune. 

Obiectivul maximizării avuţiei acţionarilor are câteva avantaje evidente. În primul 
rând, obiectivul ia în considerare în mod explicit momentul producerii şi riscul asociat cu 
câştigurile prevăzute de pe urma deţinerii acţiunilor comune. În mod asemănător, managerii 
pot lua în considerare elementele de moment şi risc atunci când iau decizii financiare 
importante, cum este cazul investiţiilor de capital. Astfel, managerii pot adopta decizii care 
corespund atingerii obiectivelor maximizării avuţiei acţionarilor.  

În al doilea rând, ne permite să determinăm dacă o anumită decizie financiară 
corespunde obiectivului fundamental al firmei. Dacă o anumită decizie are ca efect creşterea 
preţului de piaţă al acţiunilor firmei, ea se consideră că este o decizie bună. Dacă dimpotrivă, 
se apreciază că un anumit demers nu va avea o astfel de finalitate, atunci acel demers sau 
acţiune nu trebuie întreprins.  

În al treilea rând, maximizarea avuţiei acţionarilor este un obiectiv impersonal. 
Acţionarii care se opun politicilor unei firme sunt liberi să-şi vândă acţiunile în condiţii mai 
favorabile (la un preţ mai ridicat) faţă de oricare altă strategie şi să-şi investească fondurile în 
alte active. Dacă un investitor are o anumită politică de consum sau de toleranţă faţă de risc, 
care nu poate fi satisfăcută de către deciziile de investiţii, de finanţare şi de dividende ale 
firmei la care deţine acţiuni, el este în măsură să-şi poată vinde acţiunile respective la cel mai 
bun preţ posibil şi să achiziţioneze acţiuni la o firmă care îi oferă condiţii mai apropiate de 
cerinţele sale. 

Din aceste motive, obiectivul maximizării avuţiei acţionarilor este scopul primordial 
al managementului financiar şi al politicilor prin care acesta este pus în aplicare. Preocupările 
faţă de responsabilitatea socială a firmei, existenţa unor obiective divergente urmărite de 
către anumiţi manageri şi problemele care apar din relaţia de agent, pot face să existe anumite 
abateri faţă de comportamentul pur de maximizare a valorii acţionarilor din partea 
acţionarilor sau a managerilor. Totuşi, obiectivul de maximizare a avuţiei acţionarilor 
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reprezintă standardul faţă de care deciziile efective trebuie să fie judecate şi ca atare şi 
obiectivul asumat în analiza managementului şi a politicilor financiare aferente. 

Obiectivul maximizării avuţiei acţionarilor reprezintă cadrul în care trebuie luate 
deciziile financiare şi trebuie conturate politicile financiare. 

  În practică s-a observat însă că nu toate deciziile manageriale corespund realizării 
acestui obiectiv. Cu alte cuvinte, există adesea o divergenţă între obiectivul de maximizare a 
avuţiei acţionarilor şi obiectivele efectiv urmărite de manageri în activitatea lor practică. 
Motivul principal al acestei situaţii îl reprezintă separaţia dintre deţinerea proprietăţii asupra 
firmei şi exercitarea conducerii curente a firmei, mai ales în cadrul firmelor mijlocii şi mari. 

Această separaţie le-a permis managerilor să urmărească scopuri corespunzătoare cu 
interesele lor personale, bineînţeles în condiţiile satisfacerii suficiente a intereselor 
acţionarilor pentru a-şi putea menţine controlul asupra firmei. Astfel, managerii caută 
obţinerea doar a unor niveluri acceptabile de performanţă, în condiţiile maximizării 
bunăstării lor personale. Maximizarea bunăstării personale a managerilor îi poate determina 
pe aceştia să fie preocupaţi cu supravieţuirea lor pe termen lung în posturile respective, fiind 
tentaţi să respingă orice proiect de investiţii care este aparent mai riscant, deoarece un 
rezultat nefavorabil al investiţiilor poate determina concedierea acestora sau falimentul 
firmei. De asemenea, dorinţa pentru securitatea postului îi determină pe manageri să se opună 
preluării firmei de către alte firme (fuziunilor). Prin oferirea unor contracte avantajoase 
managerilor, în eventualitatea pierderii poziţiilor deţinute, în urma unor fuziuni sau preluări 
de către alte firme, se poate asigura un comportament convergent al managerilor cu interesele 
acţionarilor. 

 
Responsabilitatea socială a firmei 
Atunci când managerii financiari evaluează o investiţie potenţială într-un nou produs, 

ei examinează riscurile, precum şi profiturile potenţiale şi costurile totale implicate. Dacă 
profiturile ajustate în funcţie de risc nu depăşesc costurile totale, ei nu vor investi. Acest tip 
de comportament corespunde obiectivului maximizării avuţiei acţionarilor şi alocării 
eficiente a resurselor în cadrul economiei de piaţă. 

Întreruperea investiţiei într-o afacere neprofitabilă poate însemna închiderea unor 
fabrici, concedierea unor muncitori şi poate distrugerea economiei unui oraş care poate se 
baza în exclusivitate pe acea afacere pentru obţinerea veniturilor locuitorilor săi. Toate 
firmele, mai puţin micile afaceri de familie, au legături cu anumite grupe de persoane care 
depind într-un grad oarecare de firmele respective. Aceste grupe de persoane pot include 
furnizorii, clienţii, comunitatea în sine şi firmele învecinate, ca şi angajaţii şi acţionarii 
firmei. Persoanele care depind de firma respectivă sunt astfel denumite deţinători de interese 
(stakeholders în engleză), deoarece fiecare dintre aceste grupuri are un anumit interes faţă de 
evoluţia economico –financiară a firmei. 
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Se pune întrebarea dacă o firmă poate maximiza în acelaşi timp şi averea acţionarilor 
şi respectiv “averea” sau bunăstarea tuturor deţinătorilor de interese. Dacă o firmă investeşte 
în producerea unor bunuri sau servicii care corespund cerinţelor consumatorilor, astfel încât 
veniturile obţinute să depăşească costurile, firma va aloca resursele comunităţii într-un mod 
corespunzător, folosind activele în cel mai eficient mod posibil. Dacă ulterior firma trebuie să 
dezinvestească, poate prin închiderea unei anumite fabrici sau secţii de producţie, ea are 
responsabilitatea de a-i ajuta pe muncitorii şi pe deţinătorii de interese afectaţi. Dacă firma nu 
reuşeşte să acţioneze în acest fel, îşi va afecta reputaţia şi imaginea şi îşi va eroda capacitatea 
sa de a atrage noi grupuri de deţinători de interese faţă de noi investiţii, fiind în ultimă 
instanţă necorespunzătoare intereselor acţionarilor existenţi. 

Efectele activităţii unei firme asupra altor persoane sunt denumite externalităţi, iar 
poluarea reprezintă un exemplu care cunoaştere o extindere continuă. Să presupunem că 
realizarea unui anumit produs conduce la poluarea aerului (situaţie foarte întâlnită în prezent 
în ţara noastră). Dacă firma poluatoare întreprinde acţiuni pentru reducerea poluării, ea 
suportă un cost care fie conduce la creşterea preţului produselor sale sau îi reduce profitul şi 
valoarea de piaţă a acţiunilor sale. Dacă firmele concurente nu procedează în mod 
asemănător şi nu suportă astfel de costuri pentru reducerea poluării, firma va fi dezavantajată 
şi poate fi scoasă din afaceri datorită presiunilor concurenţiale. 

Firma poate încerca să-şi folosească eforturile de control al poluării pentru a-şi spori 
reputaţia, în speranţa că acest lucru va conduce la o creştere a vânzărilor suficientă pentru a 
acoperi costul reducerii poluării. Această acţiune este denumită o soluţie de piaţă, deoarece 
se presupune că piaţa va acorda o valoare reducerii poluării şi va recompensa în consecinţă 
firma respectivă. Dacă societatea în ansamblu consideră într-adevăr că poluarea este nocivă 
şi acţionează în sprijinul reducerii poluării în ansamblu, interesele acţionarilor şi ale societăţii 
pot fi aliniate.  

În condiţiile în care firmele sunt forţate să-şi reducă poluarea prin legi şi reglementări 
guvernamentale, costurile de control al poluării devin un simplu cadru în care sunt luate 
deciziile de maximizare a avuţiei acţionarilor. O altă formă prin care firmele îşi câştigă 
simpatia şi sprijinul comunităţilor în care îşi desfăşoară activitate sunt reprezentate de 
diferitele acţiuni de sponsorizare a unor acţiuni social-culturale sau educaţionale, scopul 
implicit al acestor acţiuni fiind speranţa creşterii vânzărilor şi a cotelor de piaţă, premisă 
necesară a creşterii valorii firmei şi a avuţiei acţionarilor. 
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CAP. III.  FUNDAMENTELE FINANŢELOR FIRMEI 
  

3.1. Fluxurile firmei 
Pentru a-şi putea realiza obiectul său de activitate şi a se consolida şi dezvolta în 

mediul concurenţial al economiei de piaţă, o firmă are nevoie de active imobilizate şi 
circulante, într-o structură ce depinde atât de caracteristicile sectorului de activitate, cât şi de 
deciziile strategice şi operaţionale luate de conducerea fiecărei firme. Economia firmei, în 
cadrul căreia o componentă importantă o reprezintă finanţele acesteia, trebuie abordată în 
mod global, ca un univers ce încorporează decizii legate de volumul şi structura activelor, 
legate în mod organic de deciziile referitoare la volumul şi structura surselor de finanţare 
utilizate pentru procurarea activelor. Optimizarea activităţii întreprinderii necesită 
optimizarea concomitentă şi corelată a deciziilor legate de activele firmei şi a celor 
referitoare la capitalurile necesare finanţării activelor. Pentru a atinge acest deziderat este 
necesară identificarea relaţiei ce asigură în acelaşi timp o rentabilitate de ansamblu maximă 
şi un risc global minim. 

În acest context, finanţele întreprinderii urmăresc procurarea capitalurilor necesare cu 
un cost cât mai redus, vizând în acelaşi timp minimizarea riscului aferent utilizării unor surse 
de finanţare cu titlu oneros. 

Fenomenele şi procesele economice desfăşurate în cadrul unei firme sunt rezultatul 
unor acte conştiente care urmăresc crearea, menţinerea şi, mai apoi, dezvoltarea pieţelor de 
desfacere, respectiv rezultatul deciziilor privind dezvoltarea firmei şi afectarea resurselor, şi 
se concretizează în mărfuri, servicii şi bani care traversează spaţiul economic al acesteia. 
Aceste decizii nasc numeroase fluxuri care pot avea o substanţă materială reală, 
concretizată în bunuri şi servicii supuse schimbării juridice a apartenenţei sau pot fi fluxuri 
monetar-financiare, apărute în contrapartidă la fluxurile reale sau pentru constituirea 
capitalului firmei şi onorarea obligaţiilor faţă de stat. 
 Rezultă că fluxurile monetar-financiare ale firmei, care constituie obiectul principal al 
implicaţiilor financiare ale economiei firmei pot fi: 

♦ fluxuri complementare fluxurilor reale (fluxuri induse); 
♦ fluxuri  independente  sau autonome. 

 Pentru realizarea obiectului său de activitate (produse, servicii, comercializare) şi a 
scopului propus (maximizarea valorii sale), firma realizează legături cu piaţa factorilor de 
producţie, piaţa consumatorilor, piaţa capitalurilor şi cu statul, ca autoritate publică. 
 Schimburile între doi agenţi economici se efectuează pe bază de monedă sau de 
înlocuitori ai acesteia. Fluxurilor de bunuri reale şi servicii spre firmă sau de la firmă, le 
corespund fluxuri monetar-financiare în contrapartidă sau induse. Aceste fluxuri decalate în 
timp vor da naştere la "bunuri" sau "produse" financiare. 
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 Înfiinţarea şi începerea activităţii firmei este legată de constituirea capitalului acesteia, 
respectiv de legăturile ei cu piaţa financiară şi bancară. Prin emiterea de acţiuni, obligaţiuni şi 
contractarea de credite bancare sau prin capitalizarea unei părţi din rezultatele obţinute, 
operaţiuni financiare pure, firma îşi constituie sau sporeşte capitalul total. 
 Capitalul firmei se formează astfel prin fluxuri financiare autonome din acumulări 
financiare anterioare din afara firmei sau din întreprindere, fluxuri care îşi au originea în 
operaţiuni independente de cele de producţie şi care conduc la modificarea cantitativă sau a 
naturii diferitelor active financiare. 
 Aceste operaţiuni pot fi repartizate în trei categorii: de preţ, de aport de capital şi de 
împrumut, cu consecinţe diferite. 
 Astfel, dacă firma hotărăşte să se împrumute sau să-şi ramburseze datoriile, ea îşi va 
spori, respectiv îşi va diminua soldul de active (disponibilităţi băneşti) şi îndatorarea. Deci, 
acest tip de operaţiuni are o influenţă directă asupra cantităţii de active financiare de care 
dispune. Dacă, însă, transformă o parte din portofoliul său de active financiare (acţiuni 
deţinute la capitalul social al altor societăţi comerciale în scopul efectuării unor operaţiuni 
speculative pe piaţa financiară) în participaţiuni (active deţinute pe termen îndelungat pentru 
controlul gestiunii altor societăţi comerciale şi încasarea de dividende), această operaţiune 
modifică natura activelor firmei. 
 Fluxurile financiare autonome prin care se constituie capitalul firmei stau la baza 
fluxurilor monetar-financiare complementare fluxurilor reale. 
 Cea de-a doua categorie de fluxuri financiare autonome este legată de obţinerea şi 
repartizarea profitului firmei. În acest caz, în principal, relaţia se stabileşte între firmă şi stat 
pentru plata obligaţiei privind impozitul pe profit şi a celorlalte forme ale venitului net al 
statului cuprinse în preţ (alte impozite, taxe, contribuţii), dar şi pentru încasarea unor 
subvenţii de la buget sau beneficierea de unele înlesniri sau scutiri la plata obligaţiilor faţă de 
stat. 
 O dată constituit, capitalul firmei este utilizat prin intermediul fluxurilor financiare 
induse. Astfel se creează, mai întâi, legătura cu piaţa factorilor de producţie. Pe bază de 
contracte, furnizorii livrează firmei utilaje, echipamente, materii prime, energie şi, în schimb, 
la anumite date, primesc contravaloarea preţului sau tarifului acestora. Are loc, aşadar, o 
dualitate de fluxuri: un flux real de produse şi servicii spre întreprindere şi un flux monetar, 
financiar spre furnizori. Cele două fluxuri de naturi diferite şi de sens contrar se echilibrează 
valoric la nivelul preţului negociat. 
 De asemenea, firma angajează forţă de muncă, iar aceasta, în schimbul muncii fizice 
sau intelectuale prestate, primeşte salariul în bani. Se realizează dualitatea flux real - flux 
financiar indus, de naturi diferite şi de sens contrar, care se echilibrează la nivelul salariului 
negociat. 
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 În procesul de fabricaţie, după obţinerea produsului sau prestarea serviciului, firma 
intră în relaţie cu piaţa consumatorilor. În acest caz, fluxul real de produse sau servicii este 
dinspre firmă spre clienţi, iar fluxul financiar complementar, reprezentând preţul sau tariful 
negociat încasat, apare de la clientelă spre firmă. 
 În cadrul fluxurilor duale, deşi fluxul real determină fluxul monetar-financiar 
complementar, totuşi fluxurile financiare sunt cele care, în final, determină mărimea 
fluxurilor reale, fapt ilustrat de rolul activ al deciziei de finanţare în adoptarea deciziei de 
investiţii. În practică, există numeroase situaţii când fluxurile monetar-financiare preced pe 
cele reale. Este cazul avansurilor acordate furnizorilor, într-o anumită proporţie din valoarea 
contractului, pentru achiziţionarea de către aceştia de materii prime necesare lansării în 
fabricaţie a produselor contractate cu clientul creditor. 
 În realitate, pot exista şi fluxuri reale care să nu fie urmate de fluxuri financiare 
induse. Este cazul donaţiilor, de care beneficiază în special instituţiile şi organizaţiile cu 
caracter social. 
 Se poate afirma că ansamblul fluxurilor realizate de întreprindere este rezultatul 
relaţiilor de natură externă şi internă a firmei şi a operaţiilor presupuse de acestea, grupate pe 
cele trei cicluri: ciclul operaţiunilor de investiţii, ciclul operaţiunilor de exploatare şi ciclul 
operaţiunilor financiare. Natura acestor fluxuri este materială (reală) sau bănească. În cadrul 
fluxurilor băneşti, însă, pot fi delimitate două categorii: fluxuri băneşti (monetare) pure şi 
fluxuri financiare pornind de la criteriile generale de delimitare a relaţiilor financiare de cele 
economice băneşti, în general. Astfel, fluxurile în contrapartidă directă la fluxurile reale, care 
presupun plata imediată pot fi considerate fluxuri băneşti, ce conduc numai la transformarea 
valorii printr-un act de cumpărare sau de vânzare, deşi, prin preţ, se poate antrena şi un 
transfer de produs intern brut ca urmare a abaterii preţurilor de la nivelul de echilibru. 
Fluxurile monetare ce presupun plata amânată şi care dau naştere la "produse" sau "active" 
financiare, precum şi fluxurile monetare determinate de formarea capitalului şi relaţia cu 
bugetul statului sunt rezultatul unor operaţiuni de finanţare şi de repartiţie şi, ca atare, sunt 
fluxuri financiare pure.  

 
 
3.2. Conţinutul funcţiei financiare a firmei 

  Numeroasele fluxuri şi relaţii care caracterizează firma modernă au determinat 
abordarea sistemică a acesteia, fiind considerată ca sistem economico-social ce corespunde 
mai multor subsisteme: de producţie, cercetare - dezvoltare, comercial, financiar, al 
resurselor umane. 
 Privite ca subsisteme, funcţiile firmei şi relaţiile dintre ele reprezintă module de 
susţinere a structurii organizatorice şi de armonizare a tuturor activităţilor pentru realizarea 
obiectivului acesteia. Având în vedere multiplele responsabilităţi pe care le presupune 
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funcţionarea firmei în economia de piaţă, în condiţiile unei autonomii depline, are loc o 
diversificare şi îmbogăţire a conţinutului funcţiilor, precum şi o mai bună individualizare a 
acestora. 
 Urmărind evoluţia logică a activităţilor dintr-o firmă, se poate aprecia că aceasta 
îndeplineşte cinci funcţii de bază, care reprezintă tot atâtea sectoare de management în 
cadrul acesteia, astfel: 

 funcţia de cercetare - dezvoltare vizează înnoirea tehnologică şi a gamei de produse 
şi servicii. Evoluţia progresului tehnic a determinat, la firmele mari cu obiect de 
activitate produse şi servicii complexe, individualizarea în cadrul acestei funcţii a 
aceleia de mentenanţă, care urmăreşte menţinerea în stare optimă de funcţionare a 
echipamentelor tot mai complexe cu care sunt dotate firmele. De asemenea, trecerea 
societăţii la epoca post - industrială şi conştientizarea efectelor nocive, dăunătoare 
societăţii şi vieţii, ale unor activităţi poluante, au pus în faţa firmelor problema 
protecţiei şi conservării mediului înconjurător şi, deci, individualizarea unei funcţii 
aparte;  

 funcţia comercială cu importanţă hotărâtoare în economia de piaţă urmăreşte lărgirea 
şi diversificarea pieţelor pentru produsele şi serviciile firmei. Prin elaborarea studiilor 
de marketing, prin activităţile de promovare, ofertare şi reclamă, funcţia comercială 
stă la baza fundamentării strategiei şi politicii de dezvoltare a firmei;  

 funcţia de producţie integrează activităţile prin care are loc transformarea stocurilor 
de valori materiale în produs finit, conform prevederilor contractuale şi a cerinţelor 
înscrise în documentaţia de execuţie şi în standardele de calitate ;  

 funcţia de personal (managementul resurselor umane) concentrează activităţile 
prin care se asigură resursele umane necesare din punct de vedere cantitativ, ca număr 
- şi calitativ, pe meserii, niveluri de calificare şi profesii ; 

 funcţia financiară presupune informarea corectă şi sistematică privind potenţialul de 
producţie şi desfacere al firmei şi gestionarea corespunzătoare a resurselor financiare 
mobilizate de întreprindere. 
Pentru mai mult vreme, funcţia financiară a avut ca sarcină de bază ţinerea evidenţei 

cu scopul de a asigura "cea mai bună reglementare posibilă a plăţii datoriilor contractate şi 
născute din activitatea de producţie"1. Dar evoluţia firmei de la o unitate de producţie de 
mărime mică cu acţionar, în general, individual, la o unitate mare, de formă socială, cu 
acţionari diverşi, care folosesc munca altor persoane, a transformat şi funcţia financiară, 
dintr-o simplă tehnică derivată din contabilitate, în finanţele firmei, ramură a ştiinţei 
economice care studiază ansamblul relaţiilor economice băneşti prin care se constituie şi 
utilizează capitalul firmei în vederea obţinerii şi repartizării rezultatului final, respectiv 
profitului firmei. 
                                                           
1 D. Roux, Analyse économique et géstion de l'entreprise, vol.II , Editura Dunod, Paris, 1998, p.175 
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Funcţia financiară a firmei a evoluat mult, în special, în ultimul deceniu, datorită 
evoluţiei pieţei de capital şi a "mondializării" producţiei. Astfel, managerul financiar îşi 
menţine rolul său dublu în asigurarea finanţării fiecărei acţiuni, operaţiuni şi în căutarea 
surselor de finanţare cele mai ieftine, dar orizontul său s-a îmbogăţit prin multiplicarea 
posibilităţilor de opţiune pentru obţinerea resurselor. Pe lângă finanţatorii tradiţionali, bănci 
şi instituţii de credit, a luat o deosebită amploare piaţa financiară, iar instrumentele prin care 
se asigură capitalurile folosite de aceasta, s-au diversificat. Piaţa capitalurilor, cândva 
monopolul băncilor centrale, a altor bănci şi instituţii financiare autorizate, s-a scindat în: 
piaţa interbancară, rezervată băncilor, prin care se acoperă nevoile de lichidităţi ale acestora 
şi o piaţă deschisă, piaţa de capital pe care sunt negociate titluri de valoare şi prin care se 
formează cea mai mare parte a capitalului firmei. Mai mult, pe lângă instrumentele clasice 
ale pieţei financiare, acţiuni şi obligaţiuni, se asistă la sfârşitul unei standardizări şi apariţia 
unor instrumente hibride. De aceea, gestiunea resurselor financiare s-a modificat mai mult 
pentru operaţiunile de finanţare şi de investiţii decât pentru operaţiunile specifice de gestiune, 
care sunt determinate de modificarea conjuncturală a fluxurilor de trezorerie decalate, care 
antrenează variaţia necesarului de fond de rulment, (de finanţare a activităţii de exploatare, 
sau imediate), respectiv a încasărilor din realizarea producţiei. Funcţia financiară, respectiv 
managerul financiar trebuie să gireze, într-un mediu turbulent, incert, riscurile de capital, de 
dobândă şi ale cursurilor de schimb. Multiplicarea ratelor de referinţă şi fluctuaţia lor, 
datorată mişcărilor de pe pieţele internaţionale, au determinat firmele să se asigure contra 
riscurilor majore: riscurile de dobândă prin schimbarea finanţărilor contractate la anumite 
dobânzi contra altora, la dobânzi mai favorabile şi riscurile de curs de schimb prin 
prevederea efectuării decontărilor amânate la cursul zilei decontării, sau folosirea în 
decontările internaţionale de titluri negociabile în mai multe valute, pentru a nu suporta şocul 
modificării drastice a cursului unei singure valute. 
 În al doilea rând, tendinţa de globalizare a producţiei, respectiv tendinţa firmelor de 
a-şi realiza producţia în ţări străine, la cel mai mic cost, sau de a se finanţa pe piaţa 
internaţională la cele mai mici cheltuieli, a creat noi sarcini pentru managerul financiar. 
Întrucât rentabilitatea şi riscul evoluează în acelaşi sens, este evident că riscul global, pe un 
ansamblu de activităţi multinaţionale diversificate, este inferior sumei riscurilor pentru 
fiecare din activităţi luate separat şi de aceea are loc dezvoltarea de activităţi tot mai 
complexe. Rentabilitatea investiţiilor internaţionale trebuie să cuprindă o primă de risc 
specifică care să ia în considerare următorii factori: 

stabilitatea sistemului politic şi legislativ al ţării în care se realizează investiţia; ⇒ 
⇒ 

⇒ 

dificultăţile inerente contextelor juridice diferite şi ale controlului societăţilor 
străine; 
diferenţele de curs valutar între moneda ţării de provenienţă, moneda de tranzacţie 
şi a cea a ţării în care se investeşte. 

 
36 



 
 

 De asemenea, în afara asocierilor internaţionale, tendinţa unor mari firme de a-şi 
asigura controlul pe un anumit segment de piaţă, determină realizarea de mari grupuri 
industriale, de holding-uri, caz în care finanţele devin un factor de integrare. În acest caz, la 
nivel de grup, funcţiei financiare îi revin următoarele sarcini pentru desfăşurarea unei politici 
unitare : 

 organizarea evidenţei contabile şi fiscale, conform aceleiaşi metodologii, pentru a 
armoniza la nivel de grup procedurile contabile şi de control intern sau extern; 

 alocarea şi controlul folosirii resurselor financiare, deoarece reprezintă decizii 
strategice referitoare la dezvoltarea grupului. 

Fără îndoială, scopul final al activităţii firmei şi preocuparea primordială a 
managerilor acesteia, este maximizarea valorii firmei şi, implicit, obţinerea unei 
rentabilităţi cât mai ridicate. Acesta este obiectivul principal al funcţiei şi a gestiunii 
financiare, întrucât firma este de fapt o sumă de investiţii, iar investitorii pretind maximizarea 
valorii investiţiei. 
 Pentru o firmă organizată ca societate pe acţiuni, acest scop se materializează în 
maximizarea avuţiei acţionarilor, reprezentată de valoarea de piaţă a capitalului propriu. 
 Valoarea de piaţă a capitalului propriu, numită şi capitalizarea de piaţă a firmei, 
reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare previzionate de lichidităţi cuvenite 
acţionarilor (dividendele ce vor fi primite).  
 Preţul unei acţiuni la un moment dat se stabileşte pe piaţa financiară şi în consecinţă 
este denumit valoarea de piaţă a acţiunii. Înmulţind numărul de acţiuni existente la un 
moment dat cu valoarea de piaţă a acţiunii se obţine valoarea de piaţă a capitalului propriu al 
acţionarilor (valoarea firmei): 

Valoarea firmei = Numărul de acţiuni x Valoarea de piaţă a acţiunii 
 Investitorii cumpără acţiuni cu speranţa încasării dividendelor viitoare şi a creşterii 
valorii de piaţă a acestor titluri. Preţul la care sunt cumpărate acţiunile în prezent în funcţie 
de valoarea actualizată a acţiunilor, indicator care reflectă următoarele: 

 nesiguranţa asociată cu realizarea încasărilor viitoare; 
 momentul încasărilor; 
 recompensarea imobilizării capitalului lor în investiţia respectivă. 

Aceasta înseamnă că preţul de piaţă al unei acţiuni la un moment dat ţine cont de 
evaluarea acordată de investitori (de fapt de piaţa capitalului) dividendelor viitoare şi a 
preţului viitor al acţiunilor. 

Dacă vom considera relevant un orizont de trei ani pentru deciziile de achiziţie a 
acţiunilor va rezulta că un investitor va evalua astfel o acţiune pe care o cumpără în prezent: 
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Preţul  
acţiunii în  
Prezent 

= 
Valoarea actualizată a fluxului de 
dividende previzionate în decursul 

următorilor 3 ani 
+ 

Valoarea actualizată a 
preţului acţiunii 

înregistrată peste 3 ani 
 Cum însă preţul acţiunilor peste trei ani este el însuşi o valoare actualizată a fluxului 
de dividende ce vor rezulta peste încă trei ani şi a preţului acţiunii peste 6 ani, va rezulta, prin 
generalizare că: 

Preţul acţiunilor în prezent = Valoarea actualizată a fluxului de dividende ce va fi 
încasat periodic pentru o perioadă nedeterminată (la infinit)2. 

Rezultă astfel că pentru maximizarea avuţiei proprietarilor firmei, managerii trebuie să 
acţioneze pentru maximizarea preţului de piaţă al acţiunilor firmei, ca principal indicator al 
avuţiei acţionarilor. 

Pentru firmele care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni şi nu sunt cotate la bursă, 
obiectivul de maximizare a valorii firmei este mai greu de cuantificat, deoarece nu există nici 
un reper extern, obiectiv şi independent, de evaluare a performanţelor economico-financiare 
ale acestor firme. Pentru aceste firme se pot utiliza o serie de indicatori care exprimă valoarea 
sau modificarea valorii acestora de la o perioadă la alta, cum ar fi marja capitalului propriu, 
marja capitalului total sau indicatorii cash flow-ului actualizat. 

Un prim indicator este reprezentat de marja capitalului propriu (MKpr), care are 
următoarea exprimare: 

MKpr = (RKpr – CKpr) Kpr, 
în care: 
RKpr – rentabilitatea capitalului propriu, respectiv raportul dintre profitul net şi 

capitalul propriu; 
CKpr – costul capitalului propriu, exprimat cu ajutorul modelului de evaluare a 

activelor financiare (Capital Asset Pricing Model, sau CAPM în literatura de limbă engleză); 
Kpr – capitalul propriu al acţionarilor. 
Marja capitalului propriu, dacă este pozitivă, exprimă sporul de valoare creat într-o 

anumită perioadă (de regulă un an) faţă de valoarea existentă anterior a capitalului propriu. 
Ea poate fi sporită astfel: 

 fie menţinând nemodificată marja în mărime relativă (diferenţa dintre rentabilitatea 
capitalului propriu şi costul capitalului propriu) şi sporind capitalul propriu (cel 
mai adesea prin noi aporturi ale acţionarilor în urma unoi noi emisiuni de acţiuni),  

 fie păstrând acelaşi capital propriu şi mărind marja în mărime absolută (ceea ce 
presupune îndeosebi creşterea rentabilităţii capitalului propriu). 

Indicatorul prezintă dezavantajul că ia în calcul doar capitalul propriu, cu 
rentabilitatea şi costul acestuia, fără să ţină cont de faptul că majoritatea firmelor utilizează şi 

                                                           
2 Pamela Peterson – Financial Management and Analysis, Mc Graw Hill, Int’l Edition, 1994, p. 16 
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capitalul împrumutat pentru finanţarea activelor lor. În plus, rentabilitatea capitalului propriu 
este construită cu ajutorul profitului net, un indicator contabil care poate este influenţat de 
mişcările şi corecţiile pur contabile, fără corespondent în realitatea economică a firmei.  

Un al doilea indicator, care corectează unele dintre neajunsurile marjei capitalului 
propriu, este reprezentat de marja capitalului total (MKt). Marja capitalului total ţine cont atât 
de modul de finanţare a activului total al firmei, cât şi de rentabilitatea şi costul capitalului 
total utilizat de firmă: 

MKt = (RKt – CKt) Kt, 
în care: 
RKt – rentabilitatea capitalului total, exprimată ca raport între cash flow-ul net total al 

firmei (CFnet) şi capitalul total utilizat (Kt), format din capital propriu şi capital împrumutat. 
CKt – costul capitalului total al firmei, exprimat cel mai adesea ca o medie ponderată 

între costul capitalului propriu şi costul capitalului împrumutat: 

Kt
KîC

Kt
KprCC KiKprKt ⋅+⋅= , 

în care: 
CKpr – costul capitalului propriu, respectiv rentabilitatea minimă cerută de acţionari 

pentru remunerarea aporturilor lor de capital; 
CKi – costul capitalului împrumutat, respectiv rata dobânzii suportate de întreprindere. 

Costul capitalului împrumutat depinde de dobânda plătită creditorului (rd) şi de efectul de 
scut de impozit al dobânzilor plătite în contul datoriilor, ţinând cont că acestea sunt 
deductibile în calculul impozitului pe profit: 

( )TrdCKi −= 1 , 

În care T este cota de impozit pe profit (16% sau 0,16 în România). 
Se observă că, pentru creşterea marjei capitalului total se impun următoarele acţiuni: 

 creşterea marjei procentuale a capitalului total, concomitent cu păstrarea 
nemodificată a volumului capitalului total, care se obţine astfel: 

o creşterea rentabilităţii capitalului total, care presupune creşterea cash flow-
ului net total, respectiv a diferenţei dintre încasările şi plăţile firmei; 

o reducerea costului capitalului total, care presupune utilizarea, într-o anumită 
proporţie, a capitalului împrumutat pe termen mediu şi lung pentru 
finanţarea activităţii firmei. Dacă este folosit în mod eficient, capitalul 
împrumuta determină două consecinţe favorabile, respectiv creşterea 
profitului disponibil acţionarilor firmei şi reducerea costului capitalului. 

 păstrarea marjei procentuale a capitalului total şi sporirea acestuia din urmă, prin 
noi aporturi de capital social şi prin contractarea de noi credite pe termen mediu şi 
lung menite să finanţeze investiţii productive. 
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Indicatorii cash flow-ului actualizat sunt o altă categorie de indicatori care pot fi 
utilizaţi cu bune rezultate, îndeosebi pentru evaluarea proiectelor de investiţii ale firmei. 
Aceştia vor fi trataţi pe larg în capitolul de gestiune financiară pe termen lung. 
 Întrucât obiectivul de bază al funcţiei financiare este maximizarea valorii firmei, 
managerul financiar trebuie să aibă în permanenţă o imagine a mărimii acesteia. Pe termen 
lung, obiectivul firmei este de a obţine o rentabilitate suficientă pentru capitalurile investite 
de acţionari. Dacă se are ca obiectiv creşterea, dezvoltarea, firma capătă poziţie pe piaţă în 
momentul în care profiturile anuale obţinute îi permit atât distribuirea unor dividende 
îndestulătoare pentru acţionari, dar şi capitalizarea, care să-i sporească potenţialul său 
productiv şi de exploatare mai rapid decât concurenţa. Finanţele, evidenţiind o evaluare 
permanentă a diferitelor sectoare, stau la originea politicii de diversificare a firmei, validând 
sau sancţionând un tip sau altul de activitate. Pe termen mediu, managerul financiar trebuie 
să urmărească respectarea următoarelor cerinţe: 

 asigurarea unui nivel rezonabil de îndatorare, în funcţie de specificul fiecărei 
întreprinderi; 

 politica de distribuire a dividendelor să fie rezultatul unei strategii continue şi 
coerente; 

 în perioada de inflaţie, firma să-şi limiteze sever suma lichidităţilor, care costă 
datorită erodării monetare, şi să-şi sporească la maxim coeficientul de îndatorare, 
deoarece rambursarea se face în monedă depreciată; 

 să afecteze capacitatea de autofinanţare şi îndatorare sectoarelor de activitate în 
plină dezvoltare, în detrimentul sectoarelor deja mature, care au atins optimul în ce 
priveşte capacitatea de producţie şi nivelul de calitate; 

 strategia financiară să aibă drept vector călăuzitor "dividendul pe acţiune", susţinut 
printr-o politică corespunzătoare de distribuire de dividende, o politică chibzuită de 
îndatorare şi o politică de capitalizare argumentată acţionarilor, indicator care să 
conducă la creşterea prestigiului firmei pe piaţă. 

 Subordonate obiectivului principal de maximizare a valorii firmei, funcţiei financiare 
îi revin şi alte obiective, şi anume: 

 organizarea evidenţei contabil-financiare, care are drept scop înregistrarea şi 
raportarea activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor firmei. Acestea se 
finalizează în raportul financiar periodic, ce are drept scop comunicarea 
informaţiilor financiare celor interesaţi, în special, acţionarilor firmei, dar şi altor 
persoane fizice şi juridice: furnizori şi beneficiari efectivi sau potenţiali, prin 
publicarea oficială a bilanţului; 

 organizarea evidenţei fiscale pentru impozitele pe care trebuie să le plătească 
firma. Este foarte importantă stabilirea reală a bazei impozabile prin respectarea 
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reglementărilor fiscale şi preîntâmpinarea evaziunii fiscale, rol deosebit în această 
privinţă având exactitatea datelor din evidenţa contabilă; 

 asigurarea integrităţii patrimoniului firmei prin efectuarea periodică  a inventarierii 
acestuia, ocazie cu care se constată starea lui, diferenţele cantitative şi se urmăreşte 
recuperarea contravalorii acestora de la cei vinovaţi. Aceasta presupune întocmirea 
corespunzătoare a registrelor financiar-contabile şi a contabilităţii analitice pe 
feluri de valori materiale, pe creanţe şi obligaţii faţă de clienţi, debitori şi respectiv 
faţă de furnizori şi creditori. Legat de organizarea evidenţei contabil-financiare şi 
de gestiune se poate vorbi şi de o contabilitate managerială care asigură fluxul de 
informaţii către managerii firmei, în principal, în ceea ce priveşte analiza evoluţiei 
costurilor de producţie şi a eficienţei economice; 

 asigurarea cadrului necesar respectării prevederilor Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate, în vederea prezentării unei imagini corecte a activităţii firmei faţă de  
investitori, creditori, salariaţi, etc. Este vorba îndeosebi de prevederile IAS 1 – 
Prezentarea situaţiilor financiare, IAS 7 – Situaţiile fluxurilor de numerar, IAS 8 
– Profitul net sau pierderea netă a perioadei, IAS 12 – Impozitul pe profit, IAS 17 
– Leasing, IAS 23 – Costurile îndatorării, IAS 32 – Instrumente financiare: 
prezentare şi descriere, IAS 33 – Rezultatul pe acţiune, etc.     

 organizarea activităţii financiar-contabile prin întocmirea  unei  scheme  
organizatorice a sistemului financiar-contabil care să asigure culegerea, prelucrarea 
şi circulaţia informaţiilor financiar-contabile în mod operativ şi cu cele mai mici 
costuri. 

 Din analiza obiectivelor ce sunt atribuite managementului financiar, se poate constata 
rolul său deosebit în cadrul funcţiilor firmei şi, mai ales, în perfecţionarea activităţii 
financiare, prin alegerea celor mai potrivite metode de înregistrare a datelor, prin 
perfecţionarea sistemului de indicatori economico-financiari care să caracterizeze activitatea 
firmei. Oportunitatea investiţiilor, supravegherea indicatorilor de performanţă financiară, 
echilibrul bugetar în caz de evenimente neprevăzute sunt atribuţii proprii funcţiei financiare. 
Toate planurile de finanţare, bugetul de venituri şi cheltuieli, bugetul de trezorerie sunt 
de resortul managementului financiar. 
 Scopul managementului financiar este şi acela de a apăra un acţionariat stabil, de a nu 
determina disensiuni sau pierderi de putere, care prejudiciază mersul şi dezvoltarea firmei, 
prin stabilirea unui raport adecvat între resursele împrumutate externe şi cele interne create 
sau aduse de acţionari, raport ce influenţează rentabilitatea capitalurilor proprii, dividendul 
pe acţiune şi, implicit, cursul acţiunilor. 
 Prin gestionarea resurselor financiare, managerul financiar se implică şi în gestiunea 
resurselor umane, contribuind la menţinerea unui climat sănătos de muncă, la stabilitatea 
personalului şi, în principal, a specialiştilor firmei. 
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3.3. Conţinutul şi trăsăturile gestiunii financiare a firmei 
 Gestiunea financiară este o componentă de bază a practicii financiare a firmei. 
Practica financiară reflectă acţiunea în domeniul finanţelor private şi urmăreşte realizarea 
obiectivului general, respectiv maximizarea valorii firmei. Practica financiară este 
întruchiparea în plan operativ, în execuţie, a finanţelor private şi, ca atare, operează cu două 
concepte: gestiunea financiară şi analiza financiară. 
 Principiul gestiunii financiare este principiul de bază al organizării şi conducerii 
activităţii firmei şi presupune ca veniturile realizate din activitatea curentă a firmei să 
acopere cheltuielile efectuate şi să asigure şi un profit cât mai ridicat. De asemenea, pentru 
managerul financiar al firmei, este important ca încasările obţinute din activitatea de 
exploatare şi cea financiară să fie cel puţin egale cu ansamblul plăţilor ocazionate de 
aceleaşi activităţi, inclusiv plata dividendelor către acţionari.  

Gestiunea financiară presupune şi implică două criterii importante, respectiv: 
 autonomia funcţională a întreprinderii, care implică libertatea în modul de 

procurare şi gestiune a capitalului şi 
 eficienţa, care implică obţinerea unui maxim de rezultate în urma administrării şi 

utilizării capitalului.  
Gestiunea financiară are următoarele componente:  

 gestiunea financiară pe termen lung - atragerea şi utilizarea capitalului necesar 
pentru constituirea activelor imobilizate, durabile;  

 gestiunea financiară a ciclului de exploatare şi deci a activelor şi a pasivelor 
circulante, care se finalizează cu dimensionarea şi finanţarea necesarului de fond 
de rulment pentru activitatea de exploatare;  

 gestiunea trezoreriei – se referă la activitatea de planificare a încasărilor şi 
plăţilor aferente respectării obligaţiilor comerciale şi fiscale ale firmei, precum şi 
la atragerea necesarului de finanţat în completarea resurselor proprii cu cel mai 
mic cost sau plasarea excedentului de trezorerie cu cel mai bun randament. 

 O gestiune financiară optimă presupune aplicarea unor reguli de bază şi anume: 
 selectarea şi desfăşurarea de activităţi sau realizarea de produse din gama de 

fabricaţie numai dacă sunt rentabile; 
 dezvoltarea şi diversificarea activităţii firmei prin investiţii noi, atâta timp cât 

rentabilitatea sperată a acestora este superioară costului capitalului utilizat pentru 
finanţarea lor; trebuie avut în vedere faptul că randamentul marginal al 
investiţiilor înregistrează o tendinţă de scădere, iar costul capitalului creşte pe 
măsura sporirii nevoii de resurse pentru finanţarea unor investiţii însemnate; 

 scadenţa sursei de finanţare să fie superioară sau cel puţin egală cu durata de 
existenţă a activului creat pe seama acesteia; în acest fel se asigură solvabilitatea 
şi lichiditatea firmei, evitându-se situaţiile de faliment; 

 
 



 
 

 firma să urmărească creşterea gradului de îndatorare atâta timp cât rentabilitatea 
capitalului investit (rentabilitatea economică) este mai mare decât rata costului 
capitalului împrumutat, întrucât astfel averea acţionarilor sporeşte prin utilizarea 
efectului favorabil de levier al îndatorării. 

 Gestiunea financiară cuprinde trei componente de bază: 
deciziile financiare; ⇒ 

⇒ 
⇒ 

operaţiunile financiare; 
cadrul organizatoric al activităţii financiare. 

A gestiona înseamnă în primul rând a conduce, iar conducerea activităţii 
financiare se realizează prin intermediul deciziilor financiare, definite ca acte conştiente 
prin care se stabilesc anumite măsuri pentru soluţionarea unor probleme sau care implică 
programarea evenimentelor viitoare.  

Deciziile financiare trebuie privite în interacţiune cu aşteptările diferiţilor agenţi 
economici. Deoarece întreprinderea este în concurenţă pe piaţa capitalurilor, efectul 
deciziilor financiare trebuie să satisfacă, înainte de toate, aşteptările ofertanţilor de fonduri, 
acţionari şi creditori financiari. Aceste aşteptări sunt exprimate în termeni de rentabilitate şi 
risc, noţiuni care reprezintă esenţa logicii deciziilor financiare. Totodată, efectul deciziilor 
financiare trebuie să răspundă şi aşteptărilor personalului întreprinderii, care pretinde în 
schimbul prestaţiilor sale, o remunerare adecvată şi o stimulare în funcţie de rezultate. 

După orizontul de timp şi amploarea lor, deciziile financiare pot fi grupate în:  
 decizii strategice; 
 decizii tactice. 

Deciziile financiare strategice vizează un orizont de timp mai îndepărtat şi sunt cele 
care prefigurează cadrul în care urmează să se desfăşoare activitatea întreprinderii. Ele 
urmăresc întărirea poziţiei întreprinderii pe piaţă şi dezvoltarea întreprinderii. În mod 
concret, deciziile financiare strategice vizează natura şi volumul investiţiilor care se vor 
realiza, creşterea randamentului activelor, perfecţionarea activităţii de marketing, politica de 
preţuri a întreprinderii, etc. 

Deciziile financiare tactice sunt decizii de corecţie, prin care se urmăreşte ajustarea 
influenţelor conjuncturale, pentru a se urma strategia fixată. În mod evident, aceste decizii 
sunt adoptate în cursul perioadei, în funcţie de condiţiile noi care apar în procesul 
aprovizionării, de producţie sau de desfacere. 

După natura lor, deciziile financiare se grupează în: 
 decizii de investiţii; 
 decizii de finanţare. 

Deciziile de investiţii sunt decizii de cheltuire care conduc la achiziţionarea sau 
construirea de active în vederea obţinerii unor fluxuri de lichidităţi viitoare. Investiţiile pot 
determina creşterea valorii întreprinderii şi de aceea deciziile care stau la baza lor sunt 

 
 



 
 

decizii strategice. De altfel, sporirea de valoare a întreprinderii denotă că investiţia este 
rentabilă şi că rentabilitatea investiţiei este superioară costului său de finanţare. 

În urma deciziei de investiţii se obţin două componente ale activului întreprinderii: 
 o componentă principală reprezentată de activele imobilizate sub cele trei 

forme: imobilizări necorporale, corporale şi financiare, care vor reprezenta zestrea 
întreprinderii pe o perioadă relativ lungă de timp; 

 o componentă complementară reprezentată de activele circulante (stocuri, 
creanţe de exploatare, portofoliu de titluri de valoare), necesare realizării 
ciclurilor operaţiunilor de exploatare şi financiare. Deşi sunt caracterizate de o 
rotaţie rapidă, caracterul lor de permanenţă la un anumit nivel condiţionează buna 
funcţionare a mecanismului financiar al întreprinderii şi imobilizează o parte 
destul de însemnată din capitalul întreprinderii. 

În afara deciziilor de investire, în întreprindere, în anumite momente pot fi adoptate 
şi decizii de dezinvestire. 

Deciziile de dezinvestire presupun vânzarea unei părţi din activul întreprinderii, 
constituită în special din active corporale disponibile, care nu-şi mai găsesc întrebuinţare în 
cadrul întreprinderii. Logica care stă la baza deciziilor de dezinvestire este aceeaşi ca şi la 
deciziile de investire, respectiv creşterea valorii întreprinderii. Astfel, lichidităţile obţinute 
în urma deciziilor de dezinvestire trebuie plasate mai rentabil, fie prin reinvestire în 
întreprindere, fie prin investire în afară, în scopul creşterii avuţiei acţionarilor întreprinderii. 

Deciziile de finanţare vizează modul de finanţare a activelor întreprinderii, respectiv 
sursele de procurare a capitalurilor necesare. În fond, decizia de finanţare înglobează trei 
tipuri majore de decizii: 

 alegerea structurii de finanţare, respectiv stabilirea raportului dintre capitalurile 
proprii şi cele împrumutate; 

 politica de dividende, respectiv opţiunea pentru reinvestirea rezultatului sau 
distribuirea sa; 

 alegerea între finanţarea internă, respectiv autofinanţare şi cea externă, din 
capitaluri provenite de la acţionari sau creditori financiari. 

De aceea, deciziile de finanţare sunt tot decizii strategice, deoarece influenţează în 
mod direct valoarea întreprinderii, şi implicit, eficienţa activităţii acesteia. 

Între deciziile de investiţii şi cele de finanţare există o intercondiţionare în sensul că 
opţiunea pentru investiţii determină nivelul capitalurilor de finanţare şi necesitatea găsirii 
surselor de acoperire, dar şi nivelul surselor de finanţare este hotărâtor în adoptarea deciziei 
de investiţii. O gestiune financiară optimă presupune o corelare a duratei de exigibilitate a 
sursei cu durata de existenţă a activului procurat cu aceasta, pentru a nu determina goluri de 
surse. 

Cea de-a doua componentă a gestiunii financiare o reprezintă operaţiunile 
financiare, ca acţiuni concrete prin care se procură şi utilizează capitalurile, în vederea 

 
 



 
 

obţinerii şi repartizării rezultatelor finale. În mod concret, sunt operaţiuni financiare 
activităţile de întocmire a prospectelor de emisiune pentru acţiuni şi obligaţiuni, prin care se 
sporeşte capitalul social, încheierea contractelor de credite, operaţiunile de primire şi de 
cedare de lichidităţi. 

Totodată, sunt considerate operaţiuni financiare cele legate de stabilirea amortizării 
activelor imobilizate, de dimensionare a necesarului de active circulante şi operaţiunile de 
trezorerie, menite să asigure solvabilitatea şi capacitatea de plată a întreprinderii. Operaţiuni 
financiare specifice sunt de asemenea şi cele de prognozare a profitului, de stabilire a 
profitului impozabil, de onorare a obligaţiilor faţă de bugete şi creditori şi de repartizare a 
profitului net. Determinarea costului capitalului şi alegerea unei structuri financiare optime 
sunt operaţiuni financiare calitative, care contribuie la creşterea eficienţei activităţii 
financiare.  

Adoptarea deciziilor financiare şi efectuarea operaţiunilor financiare pentru aplicarea 
deciziilor se pot realiza numai într-un cadru organizatoric adecvat exercitării funcţiei 
financiare a firmei. 
 Modul de organizare a activităţilor financiare a cunoscut şi cunoaşte forme 
instituţionale diferite, în funcţie de mărimea firmei, de complexitatea activităţii financiare şi 
de perioada de dezvoltare pe care o traversează societatea. Astfel, activităţile financiare, pot 
fi organizate sub forma compartimentelor, birourilor, serviciilor sau direcţiilor financiare pe 
grupe de operaţii omogene : 

organe de previziune financiară; ⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

organe de decontări cu şi fără numerar; 
organe de urmărire a costurilor şi a evoluţiei preţurilor; 
organe de analiză financiară şi fiscalitate; 
organe de control financiar intern şi de control de gestiune. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CAP. IV. GESTIUNEA FINANCIARĂ PE TERMEN LUNG 

 Supravieţuirea şi dezvoltarea unei firme în economia de piaţă sunt condiţionate de 
existenţa unui anumit portofoliu de active productive, corespunzător, din punct de vedere 
cantitativ şi structural, cu necesităţile implicate de atingerea obiectivelor stabilite prin 
planurile strategice de către managementul firmei.  

Realizarea acestui portofoliu de active de producţie şi comercializare se 
materializează prin intermediul activităţii de investiţii. Pentru finanţarea acestei activităţi 
sunt necesare capitaluri cu o durată asemănătoare, respectiv capitaluri pe termen mediu şi 
lung, care pot proveni fie de la acţionari (capital social), din autofinanţare (rezerve şi 
profituri nedistribuite) sau de la creditori (credite bancare, obligaţiuni sau leasing). Nivelul 
şi structura acestei categorii de capital depind de nivelul şi structura activelor pe care sunt 
destinate să le finanţeze, de caracteristicile structurii financiare existente a firmei şi de 
necesitatea atingerii unui echilibru între obiectivul de minimizare a costului capitalului şi cel 
de minimizare a riscului financiar al întreprinderii.  
 Procesul gestiunii financiare pe termen lung nu se încheie însă o dată cu procesul de 
investiţii, respectiv cu identificarea şi atragerea surselor de capital necesare pentru 
finanţarea activelor imobilizate şi cu obţinerea activelor respective.  
 Datorită specificului activelor imobilizate, gestiunea financiară trebuie să abordeze, 
deşi nu ca o sarcină exclusivă, şi în colaborare cu alte departamente, şi de gestiunea 
activelor imobilizate existente. Această activitate are atât aspecte tehnice, legate de 
menţinerea potenţialului productiv al acestor active, care sunt asigurate într-o mare măsură 
de departamentele tehnice ale întreprinderii, cât şi economice, care sunt îndeplinite de 
departamentele contabile şi financiare. Aceste aspecte economice se referă atât la evidenţa şi 
inventarierea activelor, cât mai ales la politica de stabilire a amortizării, care influenţează 
într-o măsură importantă fluxurile de lichidităţi totale pe care le înregistrează firma, atât în 
mod direct, cât şi indirect. 
 
 
 4.1. Decizia de investiţii 

Decizia de investiţii în mediu cert 
 Fiind extrem de importantă în viaţa unei întreprinderi, decizia de investiţii produce 
consecinţe concretizate într-un ansamblu de fluxuri de gestiune. Opţiunea pentru investiţii 
are loc în situaţia în care se produce o creştere a valorii întreprinderii, respectiv când 
fluxurile de încasări actualizate depăşesc costul investiţiei. 
 Studiul de fezabilitate trebuie să pună în evidenţă următoarele aspecte: 

modul de calcul al fluxurilor nete de trezorerie pe durata estimată de exploatare a 
investiţiei; 

⇒ 

⇒ rata de actualizare care ajustează cash-flow-urile; 

 
 



 
 

calculul actuarial prin care se evaluează proiectul de investiţii sau se alege între 
mai multe variante; 

⇒ 

⇒ afectarea rentabilităţii proiectului cu un anumit coeficient de risc. 
 Adoptarea deciziei de investiţii în condiţiile unui mediu cert, ţine cont de anumite 
ipoteze, şi anume: 

 fiecare investiţie este clar identificată şi ea va produce o serie de fluxuri de 
lichidităţi în momente precis determinate în timp; 

 decidentul consideră proiectul de investiţii independent de altele şi alege între mai 
multe proiecte. Un proiect de investiţii este independent atunci când realizarea sa 
nu este condiţionată de realizarea altui proiect; 

 există o piaţă de capitaluri perfectă, cu o rată a dobânzii unică, beneficiarul 
investiţiei putându-se împrumuta nelimitat, fără să existe cheltuieli de 
tranzacţionare pe piaţă; 

 lipsind incertitudinea, nu există nici risc asociat proiectului de investiţii. 
  

A. ESTIMAREA FLUXURILOR DE LICHIDITĂŢI 

 Eficienţa unui proiect de investiţii poate fi apreciată în mod corect dacă sunt evaluate 
toate fluxurile de lichidităţi (trezorerie) determinate de acesta: fluxuri de ieşire de trezorerie 
(plăţi), fluxuri de intrare de trezorerie (încasări) şi economii de plăţi datorate modului de 
acţiune a fiscalităţii întreprinderii. Unele din aceste fluxuri se estimează în faza iniţială (de 
realizare a proiectului), altele în perioada exploatării investiţiei şi altă parte, la finele 
exploatării, cu ocazia lichidării investiţiei. 

a) Fluxurile de trezorerie în faza iniţială 
 În această fază se determină suma de investit, care ia în considerare costurile directe 
şi indirecte legate de proiectul de investiţii, precum şi incidenţa fiscală asupra unor sume 
realizate din operaţii de dezinvestire cerute de realizarea proiectului. Astfel, pentru un 
proiect de investiţii dat, suma de investit se compune din următoarele fluxuri de ieşire de 
trezorerie : 

 preţul de cumpărare a utilajelor şi materialelor de construcţii achiziţionate, sau, 
costul lor, în cazul obţinerii în întreprindere; 

 cheltuieli de transport, montaj şi punere în funcţiune a utilajelor; 
 cheltuieli determinate de realizarea proiectului: cheltuieli de cercetare, formarea 

personalului; 
 sporul de active circulante nete (Δ ACN), determinat de creşterea capacităţii de 

producţie ca urmare a realizării proiectului (creşterea stocurilor, creanţelor, 
eventuala sporire a stocului monetar - de disponibilităţi băneşti, etc.). Creşterea 
necesarului de active circulante nete este relativ proporţională cu creşterea cifrei 
de afaceri previzionate pentru noua investiţiei. În cazul modificării tehnologiei de 

 
 



 
 

fabricaţie sau a canalelor de distribuţie, ca urmare a implementării noii investiţii, 
creşterea ACN se determină în mod analitic, stabilindu-se stocurile medii 
suplimentare de materiale, de producţie neterminată şi produse finite, soldurile 
medii de creanţe clienţi, din care se deduc soldurile medii suplimentare de datorii 
furnizori şi de alte datorii de exploatare antrenate de investiţie; 

 costul de oportunitate, adică veniturile pe care le-ar fi realizat întreprinderea dacă 
ar fi investit, sub altă formă, capitalurile necesare proiectului, respectiv costurile 
pe care le-ar fi suportat firma dacă procura din afara firmei activele respective (de 
exemplu, dacă întreprinderea deţine un teren pe care decide realizarea unui 
obiectiv de investiţii, suma investiţiilor include şi preţul pe care l-ar fi obţinut 
dacă l-ar fi vândut); 

 diferenţa între suma încasată şi valoarea contabilă netă a activelor a căror vânzare 
sau casare este impusă de realizarea proiectului; dacă diferenţa este pozitivă, 
fluxul de lichidităţi net (după impozitare) micşorează suma investită. Dacă 
această diferenţă este negativă, pierderea respectivă sporeşte suma de investit, 
mai puţin economia de impozit aferentă pierderii. Este vorba de fapt de valoarea 
reziduală a vechii investiţii, care este dezinvestită pentru a putea realiza noua 
investiţie. 

b) Fluxurile de trezorerie pe perioada exploatării investiţiei 
 În timp ce fluxurile de trezorerie care au loc în faza iniţială sunt mai uşor de estimat, 
fiind determinate de preţurile şi tarifele la echipamente şi servicii, sau în funcţie de creşterea 
capacităţii de producţie şi respectiv a cifrei de afaceri, în cazul nevoii suplimentare de active 
circulante de exploatare (care reprezintă o cotă procentuală din cifra de afaceri), fluxurile de 
trezorerie care au loc în perioada exploatării investiţiei, care sunt fluxuri de intrare de 
trezorerie, se stabilesc pe bază de previziuni, cu un grad mai mare sau mai mic de 
probabilitate. 
  Fluxurile de intrare de trezorerie determinate de exploatarea investiţiei (cash-flow-
urile investiţiei) cuprind fluxuri de trezorerie propriu-zise şi economii de impozit, datorate 
modului de impozitare a profitului întreprinderii. 
 În evaluarea cash-flow-urilor trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: 

 amortismentul este un element al costului, dar nu şi o plată; ca atare, suma 
acestuia reprezintă un flux net de trezorerie de încasare de mărime A(1 – T), 
datorită recuperării prin preţul produsului; 

 fiind un element de cheltuială, dedus înaintea determinării profitului impozabil, 
amortismentul permite şi o economie de impozit de valoare A x T, (T = cota de 
impozit pe profit, A = suma amortismentului anual), respectiv o economie de 
plată. Dacă se utilizează una din metodele degresivă sau accelerată de amortizare, 
valoarea economiei fiscale creşte. Se observă că, prin încasarea contravalorii 
mărfurilor vândute, amortizarea se recuperează de fapt integral, datorită dublei 

 
 



 
 

sale calităţi, de venit şi cheltuială deductibilă [A(1 – T) + A x T] = A, fiind 
singurul venit al firmei cu această caracteristică; 

 dobânda plătită, deşi este o cheltuială financiară deductibilă în anumite limite şi 
produce economie fiscală ca şi amortizarea, nu se ia în calculul cash-flow-urilor, 
deoarece intră în calculul ratei de actualizare (prin rata costului mediu ponderat al 
capitalului). 

 Având în vedere numai activitatea de exploatare a întreprinderii, în calculul cash-
flow-ului net (CFn), intră următoarele elemente: 
  - excedentul brut de exploatare (EBE), stabilit ca o diferenţă între veniturile din 
exploatare care generează încasări (Ve*) şi cheltuielile de exploatare (Ce*) ce presupun o 
plată către furnizorul sau prestatorul serviciului (total cheltuieli de exploatare mai puţin 
amortizarea imobilizărilor); 
  - amortizarea (A); 
  - profitul brut din exploatare (PBE), obţinut ca diferenţă între excedentul brut de 
exploatare (EBE) şi amortizare (A), sau ca diferenţă între veniturile de exploatare şi 
cheltuielile de exploatare; 
  - impozitul pe profit (Ip), stabilit ca produs între profitul de exploatare şi cota de 
impozit pe profit (T), respectiv Ip = PBE x T. 
 Astfel, prin varianta financiară de calcul, cash flow-ul net se determină astfel: 

Cash-flow brut potenţial de exploatare (EBE) = Ve* - Ce*  
sau 

Cash-flow net  = EBE - Impozitul pe profit 
Cash-flow net = EBE - (EBE - A) x T  = EBE(1 – T) + A x T. 
Rezultă, deci, că din punct de vedere financiar, 

 Cash-flow-ul net = Soldul fluxurilor înaintea aplicării impozitului pe profit  -  
plata  impozitului   pe  profit + economia de impozit aferentă amortizării.             

Din punct de vedere contabil, după elementele fundamentate în ,,Contul de profit şi 
pierdere": 

PBE = EBE - A  
PNE = PBE - IP 
CFn = EBE - IP = PBE + A – PBE x T = PBE(1 – T) + A = PNE + A, 
în care: 
PNE – profitul net de exploatare. 

 Între aprecierea contabilă şi cea financiară a cash-flow-ului net intervin diferenţe de 
calcul atunci când amortizarea depăşeşte excedentul brut din exploatare, caz în care 
aprecierea contabilă este mai corectă.  

c) Fluxurile de trezorerie la finele exploatării  
 La finele duratei de viaţă a investiţiei, fluxurile de trezorerie determinate sunt fluxuri 
de intrare ce cuprind două elemente: 

 
 



 
 

 valoarea reziduală a investiţiei, formată din preţul de vânzare ca atare, sau al 
materialelor şi pieselor de schimb rezultate din lichidare după deducerea cheltuielilor 
efective cu lichidarea; 

 necesarul de active circulante nete recuperat ca urmare a dispariţiei capacităţii de 
producţie creată de investiţie; acest necesar, la finele duratei de viaţă, este egală cu 
cel iniţial, eventual corectat cu variaţiile care intervin pe durata exploatării investiţiei. 

B. CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII 

 Opţiunea pentru investiţii presupune selectarea proiectelor de investiţii în funcţie de 
rentabilitatea lor, comparând costul acestora cu suma veniturilor nete realizate din 
exploatarea lor. Această comparaţie se poate face fără actualizare, conform principiului 
sumei algebrice a veniturilor şi cheltuielilor scontate pe durata de viaţă a bunului, sau 
confruntând veniturile nete pe ani, aduse la momentul opţiunii pentru investiţii, cu cheltuiala 
pentru investiţii. De aceea, în adoptarea deciziei de investiţii se folosesc metode (criterii) de 
opţiune fără actualizare, numite şi criterii simple de opţiune şi metode cu actualizare. 

a) Criteriile simple de opţiune 
 Cele mai uzuale criterii simple de opţiune pentru investiţii sunt: 
  - criteriul costului; 
  - criteriul ratei medii a rentabilităţii; 
  - criteriul duratei de recuperare a capitalului investit. 
 Criteriul costului  se pretează a se aplica în cazul deciziilor de investiţii care vizează 
înlocuirea imobilizărilor corporale uzate, înlocuire care conduce sau nu la creşterea 
capacităţii de producţie. 
 Investiţia de înlocuire cu utilaj identic, care nu conduce la creşterea capacităţii de 
producţie, se realizează numai atunci când întreprinderea va realiza economii la costurile de 
producţie şi un spor al randamentului activelor imobilizate.  
 Aplicarea criteriului presupune parcurgerea a două faze : 

determinarea economiei sau depăşirii costurilor de  producţie datorită realizării 
înlocuirii; 

⇒ 

⇒ în cazul unei economii de costuri, determinarea  randamentului investiţiei şi 
compararea lui cu  randamentul deja realizat în întreprindere. 

 Economia sau depăşirea costurilor de producţie, E(D) se calculează astfel : 

( ) ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+−+=

1

1
1

0

0
0 Dn

Vi
C

Dnr

Vcn
CDE  

în care: 
C0 - costurile de exploatare ale vechiului utilaj (cheltuielile de   întreţinere, reparaţii, 

consumuri energetice, etc); 
Vcn0 - valoarea contabilă netă (rămasă neamortizată) a utilajului aflat în exploatare; 

 
 



 
 

Dnr0 - durata normală rămasă de funcţionare a utilajului în exploatare; 
C1 - costurile de exploatare ale utilajului nou care înlocuieşte; 
Vi1 - valoarea de intrare a noului utilaj (costul investiţiei); 
Dn1 - durata normală de funcţionare a noului utilaj. 

Termenii 
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V  semnifică amortizarea anuală a vechiului, respectiv noului 

utilaj. 
În situaţia în care diferenţa este pozitivă, costurile determinate de folosirea în 

continuare a vechiului utilaj sunt mai mari decât cele dacă se realizează înlocuirea, rezultă o 
economie în costuri; în caz contrar, rezultă o depăşire a costurilor de producţie. 
 Dacă din calcul rezultă economie, se calculează randamentul investiţiei (ri)  raportând 
economia în costuri, respectiv creşterea profitului din exploatare, la sporul patrimonial 
determinat de înlocuire, după relaţia : 
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 Dacă randamentul investiţiei este mai mare decât randamentul activelor imobilizate 
existente (calculat ca raport, în procente, între profitul brut realizat şi valoarea medie anuală 
a activelor imobilizate), se adoptă decizia de investiţii. În caz contrar, proiectul se respinge. 

În cazul investiţiei de înlocuire cu utilaj cu parametri funcţionali superiori, care 
conduce la creşterea capacităţii de producţie, criteriul costului presupune determinarea 
preţului unitar al produsului obţinut după înlocuire şi compararea lui cu cel realizat anterior 
acesteia. 
 Preţul unitar al producţiei realizat cu noul utilaj (p1) se determină astfel : 
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în care: 
I - costul investiţiei; 

D - durata de exploatare; raportul I
D

  semnifică amortizarea anuală a investiţiei; 

rm - randamentul minim sperat al investiţiei; produsul (rm) semnifică profitul din 
exploatare determinat de înlocuire; 

C1 - cheltuielile de exploatare determinate de noul utilaj; 
Q1 - cantitatea de produse fabricate cu noul utilaj. 

 Dacă  p1  <  p0 , p0 = preţul unitar înaintea înlocuirii, investiţia se acceptă. 
 Criteriul ratei medii a rentabilităţii presupune determinarea ratei medii a 
rentabilităţii proiectului de investiţie şi compararea ei fie cu cea a altor variante ale 
proiectului, fie cu un nivel dat, respectiv rata rentabilităţii activelor imobilizate realizate pe 
întreprindere. 

 
 



 
 

 Rata medie a rentabilităţii investiţiei se determină astfel : 

        R  = 100⋅
I

Pbe  , în care : 

 Pbe   =  profitul mediu anual brut din exploatare 
 În calculul ratei, în afara profitului brut se poate lua şi cash-flow-ul net al 
investiţiei.  
 Dacă rata medie a rentabilităţii proiectului este superioară nivelului de referinţă, 
investiţia se acceptă. 
 Criteriul duratei de recuperare a capitalului investit este un criteriu larg utilizat în 
adoptarea deciziei de investiţii, deoarece prezintă interes real pentru investitor, exprimând 
timpul necesar pentru a-şi recupera din veniturile nete realizate capitalurile iniţiale investite. 
 Durata de recuperare a investiţiei (Dr) se determină după următoarea relaţie : 

CFa

I
Dr =  

în care: 
 CFa - cash-flow-ul anual. 
 Dacă cash-flow-urile anuale diferă de la un an la altul, determinarea duratei de 
recuperare se face pas cu pas, comparând la finele fiecărui an investiţia rămasă de recuperat 
(Ir) cu cash-flow-ul anului următor. În momentul în care investiţia de recuperat după anul n 
este mai mică decât cash-flow-ul anului următor, Irn <  CFn+1  se determină durata de 
recuperare astfel : 
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 Criteriul prezintă inconvenientul că nu ţine seama de fluxurile de încasări şi după 
perioada de recuperare, fapt care se reflectă atunci când  evoluţia fluxurilor de încasări este 
diferită în cazul a două proiecte. 
 De asemenea, criteriul nu este concludent în cazul selecţiei între două proiecte cu 
durate inegale. 
 

b) Criterii de opţiune pe baza actualizării 
 Actualizarea este operaţiunea de aducere în starea de comparabilitate, la momentul 
actual, a unei succesiuni de fluxuri de trezorerie viitoare, ştiind că o sumă obţinută în viitor 
are altă putere de cumpărare decât cea investită în momentul optării pentru investiţie, 
datorită în principal influenţei inflaţiei. 
 Capitalizarea, în sens invers, este operaţiunea prin  care se determina nivelul viitor, 
la data finală, al unei sume plasate în momentul actual. 
 Considerând dat nivelul ratei dobânzii, capitalizarea arată ce sumă se obţine peste n 
ani dacă se plasează pe piaţa financiară o sumă determinată în momentul actual; în sens 

 
 



 
 

invers, actualizarea arată care este nivelul actual al unei sume obţinute peste n ani. Ambele 
concepte se fundamentează pe calcule din matematicile financiare, în special, calculul 
dobânzii simple, dobânzii compuse, etc. 
 Tehnica actualizării este larg utilizată, în practică, de numeroşi investitori pentru a-şi 
da seama dacă investiţia permite recuperarea reală a sumei investite şi dacă conduce la 
sporirea valorii întreprinderii, considerată ca o sumă de proiecte de investiţii, având în 
vedere că ei renunţă la toate oportunităţile ocazionate de imobilizarea sumei pe termen lung. 
 Dintre criteriile pe bază de actualizare pot fi folosite: 

valoarea actualizată netă; ⇒ 
⇒ 
⇒ 

indicele de rentabilitate; 
rata internă de rentabilitate (randament). 

 
Valoarea actualizată netă  (VAN) 

 Valoarea actualizată netă este indicatorul ce corespunde cel mai bine obiectivului de 
maximizare a valorii firmei, deoarece exprimă excedentul (sau deficitul într-o ipostază 
nefavorabilă) în mărime absolută, care rezultă prin compararea efectelor utile din 
exploatarea investiţiilor (cash flow-urile nete anuale) cu eforturile depuse (costul 
investiţiei), utilizând o bază comparabilă. 
 Dacă sunt acoperite costurile de remunerare a capitalului utilizat pentru finanţarea 
investiţiilor investitorii vor fi foarte interesaţi de orice surplus intervenit peste costurile 
respective, surplus exprimat de o valoare actualizată netă pozitivă. Cu cât VAN este mai 
ridicată, cu atât investitorii vor fi mai satisfăcuţi de investiţia lor şi vor continua să sprijine 
iniţiativele managerilor firmei, în beneficiul tuturor părţilor implicate.  
 Teoria economică a statuat legea randamentelor descrescătoare ale oportunităţilor de 
investiţii din economie, potrivit căreia randamentul marginal al investiţilor în active fizice 
corporale este descrescător. Adică, cu cât se investeşte mai mult, rentabilitatea aferentă 
ultimului leu investit este mai slabă. În plus, plasamentul disponibilităţilor pe piaţa bunurilor 
şi serviciilor (investiţiilor corporale) trebuie realizat numai dacă randamentul (rentabilitatea) 
acestora este superior ratei dobânzii fără risc de pe piaţa financiară. Nivelul optim al 
investirii capitalului se obţine, conform teoriei maximizării profitului, atunci când rata 
marginală de rentabilitate a ultimului (ultimelor) proiect de investiţii este egală cu rata 
costului capitalului pe piaţă. Dacă se investeşte peste acest nivel, ratele marginale de 
rentabilitate sunt din ce în ce mai mici faţă de rata costului capitalului, iar valoarea adăugată 
disponibilă firmei şi acţionarilor devine negativă. 
 Valoarea actualizată netă se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de trezorerie 
viitoare (cash flow-uri) actualizate, respectiv valoarea lor actuală şi capitalul investit. 
Problema care se pune este aceea a alegerii ratei de actualizare. Astfel, pentru 
comparabilitatea fluxurilor viitoare de trezorerie (cash flow-urile, CF1, CF2, CF3…), cu 
cheltuielile prezente în investiţii (I1, I2, I3…) este uzual să se facă actualizarea celor dintâi, la 

 
 



 
 

rata dobânzii fără risc, respectiv exprimarea lor în lei, la puterea de cumpărare de azi. De 
asemenea, teoria financiară recomandă folosirea ratei costului capitalului sau rata costului 
de oportunitate pe durata de exploatare a investiţiei. 
 Considerăm că rezultatul este mai aproape de realitate dacă rata de actualizare este 
rata costului mediu ponderat al capitalului investit, având în vedere că finanţarea 
investiţiilor se realizează atât din capitaluri proprii cât şi din capitaluri împrumutate.
 Valoarea actualizată netă (VAN) se determină potrivit următoarei relaţii de calcul: 

VAN = VA0 – I0 = 0
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În care: 
 VA0 – valoarea actuală a CF - urilor viitoare, inclusiv a valorii reziduale a investiţiei 
(VRn); 
 I0 – investiţia iniţială; n – numărul de ani de viaţă a investiţiei. 
  
 Dacă VAN > 0, proiectul de investiţii conduce la creşterea valorii întreprinderii şi, 
deci, este acceptat. În caz contrar, proiectul se respinge. Dacă pentru acelaşi obiectiv există 
două variante de proiect, se optează pentru cel cu valoarea actualizată netă mai mare. 
 În practică se mai utilizează în opţiunea pentru investiţie şi valoarea viitoare netă 
(VVN) care, folosind acelaşi raţionament, presupune compararea cash-flow-urilor viitoare şi 
a costului investiţiei la puterea de cumpărare de la sfârşitul duratei de viaţă a investiţiei. 
 Formula de calcul a VVN este: 
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Plecând de la ultima relaţie se poate exprima şi VAN în funcţie de VVN, astfel: 

VAN = n)a(
VVN
+1

 

Proprietatea de aditivitate 
Proprietatea de aditivitate înseamnă că valoarea actualizată netă a unei sume de 

proiecte este egală cu suma valorilor actualizate nete aferente proiectelor individuale.  
Deci VAN (proiect 1 + proiect 2 +… + proiect n) = VAN (proiect 1) + VAN (proiect 

2) + VAN (proiect 3) +… VAN (proiect n). 
Se presupune că cele n proiecte nu se exclud reciproc. Astfel, printr-un raţionament 

asemănător, valoarea unei întreprinderi este egală cu suma valorilor actualizate nete ale 
diferitelor investiţii pe care le gestionează.  

 
Aplicaţie 
Fie două proiecte de investiţii P1 şi P2, care necesită aceeaşi cheltuială iniţială şi 

anume 10 mii lei fiecare. CF anuale preconizate a se obţine pe un orizont de timp de 5 ani 
sunt următoarele: 

 
 



 
 

- pentru P1:           - lei -  
Anii 1 2 3 4 5 
CF 3600 4100 4300 4200 3800 

 
- pentru P2:          - lei - 
Anii 1 2 3 4 5 
CF 3400 3800 4000 4100 3700 

 
Rata de actualizare este de 8%.  
Să se determine cu cât va spori valoarea întreprinderii în situaţia acceptării celor două 

proiecte, cunoscând faptul că acestea nu se exclud reciproc. 
Se calculează VAN-urile celor două proiecte: 

VAN1 = ∑
=

= +

ni

i
i

i

a
CF

1 )1(
 - I = 3600/(1+0,08) + 4100/(1+0,08)2 + 4300/(1+0,08)3 + 

4200/(1+0,08)4 + 3800/(1+0,08)5 – 10.000 lei = 3600x0,9259 + 4100x0,8573 + 
4300x0,7938 +4200x0,7350 + 3800x0,6806 – 10.000 lei = 15.934,79 – 10.000 = 5.934,79 
lei. 

 

VAN2 = ∑
=
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ni
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CF

1 )1(
 - I = 3400/(1+0,08) + 3800/(1+0,08)2 + 4000/(1+0,08)3 + 

4100/(1+0,08)4 + 3700/(1+0,08)5 – 10.000 lei = 3400x0,9259 + 3800x0,8573 + 
4000x0,7938 +4100x0,7350 + 3700x0,6806 – 10.000 lei = 15.112,72 – 10.000 = 5.112,72 
lei. 

Deci cele două proiecte se acceptă şi adaugă la valoarea iniţială a întreprinderii suma 
de 11.047,51 lei, adică VAN1 + VAN2.  
 Indicele de profitabilitate (IP) se foloseşte, de regulă, când două sau mai multe 
proiecte de investiţii necesită alocări de fonduri iniţiale inegale. El exprimă rentabilitatea 
relativă a investiţiei, adică surplusul de trezorerie actualizat pentru fiecare leu investit. Dacă 
este supraunitar, proiectul de investiţii este fezabil. 
 El se calculează astfel : 
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Rata internă de rentabilitate (RIR) 
 Rata internă de rentabilitate (de randament) desemnează pragul de rentabilitate 
aferent conceptului valorii actualizate nete, respectiv acea rată de actualizare pentru care 
firma nici nu creează valoare, dar nici nu consumă valoare, sau rata de actualizare pentru 
care VAN = 0. Rata internă de rentabilitate (r) este specifică fiecărui proiect şi pleacă de la 

 
 



 
 

premisa că veniturile viitoare obţinute din exploatarea investiţiei (CFi) sunt reinvestite 
constant la nivelul ratei r. 
 Dacă avem în vedere o investiţie cu durata de un an, RIR se determină din egalitatea 
următoare: 

I0(1 + r) = CF1(1+r)0 + VR1, de unde r = 1
0

11 −
+
I

VRCF ; 

 Dacă investiţia se desfăşoară pe mai mulţi (n) ani, relaţia devine: 

I0(1 + r)n = + VRin
ni

i
i )r(CF −

=

=

+∑ 1
1

n, 

de unde RIR (r) se va determina ca singura necunoscută a ecuaţiei de gradul n: 
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( ) n)r(
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 Cunoscând fluxurile anuale previzionate pentru proiectul de investiţii CFi, valoarea 
investiţiei I0 şi durata de exploatare a acesteia n, rata internă de rentabilitate r se determină 
prin aproximări succesive. 
 Dacă rata internă de rentabilitate pentru un proiect de investiţii este r, atunci pentru 
societatea comercială care împrumută sau se împrumută la nivelul ratei r, investiţia nu-i 
aduce nimic în plus faţă de un plasament pe piaţă la nivelul acestei rate. De aceea, RIR 
trebuie să fie superioară ratei de actualizare sau ratei dobânzii fără risc pe piaţa financiară. 
 Calculul RIR necesită, în principiu, rezolvarea polinomului de gradul n, care 
presupune dificultăţi deosebite când n > 2 şi, de aceea, este mai simplu de a ne folosi de 
cvasiliniaritatea curbei VAN = f(a). Pentru aceasta, este suficient să determinăm două 
puncte consecutive ale curbei, pentru care VAN să treacă de la o valoare pozitivă la una 
negativă şi, apoi, prin interpolare, se determină RIR. 
 Interpolarea liniară a fost introdusă, prima dată, pentru calculul funcţiilor 
trigonometrice şi al logaritmilor şi se bazează pe aproximarea unei curbe date între două 
puncte, prin segmentul de dreaptă ce uneşte cele două puncte (vezi figura următoare). 
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 Conform principiului aproximării prin interpolare, se impune coincidenţa funcţiei cu 
polinomul de gradul întâi ales pentru aproximare (din punct de vedere geometric, o dreaptă) 
în nodurile de aproximare xk, xk+1. 
 Se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctele A(xk, yk) şi B(xk+1, yk+1): 

kk

k

kk

k

yy
yy

xx
xx

−
−

=
−

−

++ 11

 

 Rezultă: 

y = yk + )xx(
xx
yy

k
kk

kk −⋅
−
−

+

+

1

1  

şi, deci, polinomul de aproximare de gradul întâi P(x) este de forma: 
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 Reprezentând grafic funcţia de mai sus obţinem o dreaptă numită dreaptă de 
interpolare. Este evident faptul că abaterea Δ(x) =⏐f (x) - P(x)⏐ depinde de intervalul (xk, 
xk+1), de curbura funcţiei f (x) şi deci de valoarea lui f"(x). 
 În situaţiile noastre, curbura depinde de orizontul de timp folosit, asupra căruia 
putem interveni mai mult sau mai puţin. În schimb, putem să considerăm un interval (xk, 
xk+1) cât mai mic. De aceea recomandăm folosirea a două puncte consecutive, adică: 

xk+1= xk +1. 
Regula RIR este, în principiu, echivalentă cu regula valorii actualizate nete în selecţia 

proiectelor de investiţii. 
 Dacă prin criteriul valorii actualizate nete două proiecte de investiţii vor fi comparate 
numai prin aceeaşi rată de actualizare, criteriul ratei interne de rentabilitate prezintă 
avantajul că RIR este specifică fiecărui proiect şi comparaţia cu un prag de rentabilitate 
stabilit aprioric de conducerea întreprinderii sau cu rata dobânzii fără risc pe piaţă este 
extrem de sugestivă. 
 Totuşi, criteriul RIR prezintă dezavantajul că, în anumite situaţii, nu este edificator. 
Astfel, dacă cash-flow-urile alternează de la un an la altul, având valori pozitive şi negative, 
este posibil ca ecuaţia de calcul a RIR să nu aibă rădăcini reale, să nu aibă soluţii, sau să 
aibă soluţii multiple. 
 Un dezavantaj important al criteriului RIR (în comparaţie cu VAN) provine din 
faptul că managerii care sunt apreciaţi pe baza sa vor fi tentaţi să adopte numai proiectele de 
investiţii care au un ecart maxim faţă de nivelul costului capitalului (o rată internă de 
rentabilitate cât mai mare). În acest caz, ei vor ignora proiectele de investiţii care au o RIR 
puţin peste rata costului capitalului, conducând la pierderi potenţiale prin prisma 
obiectivului de maximizare a avuţiei acţionarilor şi valorii firmei. 

Ipoteza puţin realistă a criteriului RIR, a reinvestirii constante în aceeaşi firmă şi la 
nivelul aceleiaşi rate de rentabilitate (r) a fluxurilor de venituri viitoare, a condus la 

 
 



 
 

elaborarea de către specialiştii în finanţe a unei variante a RIR, denumită rata internă de 
rentabilitate modificată (RIRM). 
 Rata internă de rentabilitate modificată este mult mai realistă în evaluarea proiectelor 
de investiţii şi presupune că veniturile viitoare sunt reinvestite la o rată de rentabilitate 
specifică firmei şi nu proiectului de investiţii supus analizei (care are un caracter teoretic, 
fiind determinată prin calcul). 
 Ecuaţiile prin care se determină RIR se pot folosi şi în acest caz. Astfel: 
 - la nivelul primului an: I0(1+RIRM) = CF1(1 + ri)0 + VR1, de unde: 

RIRM = 11
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în care ri este rata de rentabilitate specifică întreprinderii şi la care pot reinvestite 
veniturile viitoare. 

În aceste condiţii, RIRM este raportul dintre valoarea finală a investiţiei, rezultată din 
capitalizarea veniturilor viitoare (la o rată de reinvestire mai realistă) şi valoarea iniţială a 
investiţiei, respectiv capitalul imobilizat în investiţia analizată. 

Regula de decizie pentru RIRM este aceeaşi ca şi pentru RIR. Atât timp cât RIRM 
este mai mare decât costul capitalului, proiectul ar trebui acceptat şi invers. 

Dacă, în cazul aplicării celor două criterii (VAN şi RIR sau VAN şi RIRM) în 
analiza a două sau mai multe proiecte de investiţii de valori diferite, rezultatele sunt 
contrare, opţiunea pentru investiţii se face prin metoda integrării. 
 Metoda integrării presupune determinarea VAN şi RIR pentru diferenţa capitalului 
de investit între două proiecte şi interpretarea noilor indicatori. 

Aplicaţie 
Fie două proiecte de investiţii de valori diferite pentru care indicatorii presupuşi de 

criteriul actualizării se prezintă astfel: 
           - lei - 

I1 = 90.000 A1 A2 A3 A4 Total VAN RIR IP 

CF anuale 25.000 29.000 34.000 35.000    

Factor de act. 
10% 

0,91 0,83 0,75 0,68    

CF actualizate 22.750 24.070 25.500 23.800 96.120 6.120 12,93% 1,29 

 
 



 
 

I2 = 140.000 A1 A2 A3 A4 Total VAN RIR IP 

CF anuale 40.000 47.000 52.000 50.000    

Factor de act. 
10% 

0,91 0,83 0,75 0,68    

CF actualizate 36.400 39.010 39.000 34.000 148.410 8.410 12,64% 1,26 

 
Interpretarea rezultatelor: 

 conform valorii actualizate nete: proiectul 2 este preferabil proiectului 1; 
 conform RIR: proiectul 1 este preferabil proiectului 2; 
 conform indicelui de profitabilitate: proiectul 1 este ales. 

În realitate, nici unul dintre cele două criterii nu conţine soluţia absolută. 
În conformitate cu VAN, VNA2 > VNA1 cu 8410 – 6120 = 2290 lei, dar acest spor 

de valoare pentru întreprindere se obţine printr-un efort investiţional suplimentar de 50.000 
lei (140.000 – 90.000). 

În conformitate cu RIR, RIR1 > RIR2, însemnând că trebuie să optăm între a câştiga 
12,93% asupra a 90.000 lei sau 12,64% asupra a 140.000 lei. 

Pentru rezolvarea dilemei, pentru diferenţa de efort investiţional şi diferenţa de 
fluxuri de intrare de trezorerie, se determină VAN şi RIR, stabilindu-se dacă este oportun de 
a investi această diferenţă.  
I2 – I1 = +50.000 A1 A2 A3 A4 Total VAN RIR IP 
Cash flow-uri P1  
(CF1) 

25.000 29.000 34.000 35.000     

Cash flow-uri P2  
(CF2) 

40.000 47.000 52.000 50.000     

∆ CF = CF2 – 
CF1 

15.000 18.000 18.000 15.000     

Factor de 
actualizare de 
10% 

0,91 0,83 0,75 0,68     

Diferenţa dintre 
CF actualizate  
(∆ CFa) 

13.650 14.940 13.500 10.200 52.290 2.290 12% 1,12 

 
RIR este în acest caz de 12%, adică este rata de indiferenţă (rata pivot) = rp. 
Grafic problema se poate reprezenta astfel: 
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Pentru o rată a dobânzii fără risc (d) evoluând astfel se fac următoarele opţiuni: 
d ∈(0; rp) – se va alege proiectul P1; 
d = rp – se alege fie P1, fie P2; 
d ∈ (rp; 12,93%) – se alege proiectul P2. 
În practica internaţională referitoare la luarea deciziilor de investiţii se constată 

următoarele: 
 utilizarea tot mai extinsă a tehnicilor mai sofisticate de bugetare a capitalului; 
 majoritatea managerilor folosesc mai multe tehnici de evaluare a unor aceleaşi 

proiecte de investiţii, reprezentate în principal de o tehnică de actualizare (VAN, 
RIR sau indicele de profitabilitate) şi în al doilea rând de durata de recuperare a 
investiţiei; 

 cea mai folosită metodă este RIR, însă VAN câştigă tot mai mult teren. 
 

     
4.2. Modalităţi de finanţare a activităţii pe termen lung şi a investiţiilor 

întreprinderii  
 O problemă esenţială pentru funcţionarea oricărei întreprinderi în condiţiile 
economiei de piaţă o constituie asigurarea surselor financiare care să permită procurarea 
mijloacelor necesare dezvoltării cantitative şi calitative a producţiei. De aceea, înainte de 
angajarea oricărei investiţii, managerii întreprinderii trebuie să facă o evaluare atentă a 

 
 



 
 

necesarului de capitaluri destinate procurării atât a activelor imobilizate de producţie şi 
comercializare, dar şi a stocurilor şi creanţelor aferente. 
 Sistemul financiar actual le oferă întreprinderilor o gamă variată de mijloace de 
finanţare. De aceea, în luarea deciziilor de finanţare a investiţiilor, întreprinderea trebuie să 
ţină seama de o serie de criterii, care să-i permită optimizarea raportului dintre diferitele 
surse. Printre variabilele ce trebuie luate în considerare pentru a orienta aceste decizii, 
trebuie subliniată importanţa consideraţiilor referitoare la durata de mobilizare, autonomia şi 
flexibilitatea financiară a întreprinderii etc. Pe lângă acestea, alegerea unei surse de 
finanţare a investiţiilor este determinată, în principal, de costul său, pe de o parte, şi de 
structura financiară existentă, pe de altă parte. 
 În mod tradiţional, sursele de finanţare a unei întreprinderi şi implicit ale unei 
investiţii sunt formate din capitaluri proprii şi capitaluri împrumutate. Acestea diferă 
între ele prin modul de constituire, prin costurile pe care le generează, precum şi prin gradul 
lor de exigibilitate în timp. 
  

4.2.1. Capitalurile proprii ale firmei 
 Capitalurile proprii reprezintă ansamblul finanţărilor pe care proprietarii 
întreprinderii le-au adus în întreprindere, fie prin aporturi directe (constituirea şi sporirea 
capitalului social), fie prin renunţarea integrală sau parţială la remunerarea ce li s-ar fi 
cuvenit sub formă de dividende, respectiv prin autofinanţare. 

Capitalurile proprii aparţin acţionarilor sau asociaţilor şi se caracterizează prin 
următoarele trăsături: 

rămân în permanenţă la dispoziţia întreprinderii, neavând stabilit un termen limită 
de rambursare şi reprezentând o garanţie pentru bănci şi ceilalţi creditori. Practic 
se consideră că exigibilitatea lor este nelimitată şi apare în momentul lichidării 
firmei; 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

remunerarea lor este asigurată din profitul net al exerciţiului şi în funcţie de 
nivelul acestuia. În cazul unor rezultate nefavorabile deţinătorii acestora nu 
primesc nici un fel de drept bănesc, de pe urma lor. La o eventuală lichidare a 
societăţii ei sunt despăgubiţi din eventuala valoare de lichidare rămasă după 
onorarea tuturor creditorilor; 
deţinătorii de titluri cu caracter de capital propriu au posibilitatea participării la 
administrarea şi gestionarea întreprinderii respectiv participarea la definirea 
strategiilor şi a căilor de urmat pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

În ultimii ani, mai multe produse financiare, respectiv titluri, denumite cvasifonduri 
proprii, au completat titlurile tradiţionale, multiplicând posibilităţile de finanţare a nevoii de 
capitaluri a întreprinderii. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt acţiunile preferenţiale, 

 
 



 
 

care conferă deţinătorilor lor drepturi situate între cele conferite de acţiuni şi cele aferente 
obligaţiunilor.  
 Potrivit Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicat în 
M.O. nr. 265/1994, capitalurile proprii se compun din următoarele elemente: capital social, 
prime legate de capital, diferenţe din reevaluare, rezerve, rezultatul reportat, rezultatul net al 
exerciţiului, subvenţii pentru investiţii, provizioane reglementate şi fonduri proprii. 
 Capitalul social reprezintă ansamblul aporturilor acţionarilor sau asociaţilor la 
înfiinţarea societăţii, sau pe parcursul funcţionării acesteia, fiind împărţit într-un număr de 
acţiuni sau părţi sociale. Aceste aporturi se pot face fie în numerar, care sunt obligatorii 
pentru orice formă de societate, fie în natură (aport de bunuri), care sunt admise, de 
asemenea, la orice formă de societate. Mărimea capitalului social este lăsată la aprecierea 
acţionarilor sau asociaţilor, legea prevăzând numai limitele minime pentru constituirea 
societăţii (25 mil. lei pentru societăţile pe acţiuni şi 2 mil. lei pentru societăţile cu 
răspundere limitată). 
 Capitalul social nu este purtător de dobânzi, el fiind remunerat din profiturile nete 
realizate de firmă. De asemenea exigibilitatea sa este practic nelimitată în timp, deţinătorii 
acestuia neputându-şi recupera fondurile investite la societatea comercială decât după 
lichidarea acesteia din partea rămasă după onorarea creditorilor, sau prin vânzarea acţiunilor 
către alte persoane. 
 Acest capital este constituit la înfiinţarea societăţii şi poate creşte pe parcursul 
existenţei acesteia. Creşterile de capital social sunt frecvente pentru a mări credibilitatea în 
faţa terţilor, pentru îmbunătăţirea lichidităţii şi a structurii financiare a acesteia etc.  
 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS I.74) prevăd că întreprinderile 
trebuie să prezinte, legat de capitalul social, următoarele informaţii: 

 numărul de acţiuni autorizate; 
 numărul acţiunilor emise şi vărsate integral şi a celor emise dar nevărsate integral; 
 valoarea nominală pe acţiune sau faptul că acţiunile nu au valoare nominală; 
 reconcilierea dintre numărul acţiunilor existente la începutul şi respectiv la 

sfârşitul anului; 
 drepturile, preferinţele şi restricţiile ataşate clasei respective, inclusiv restricţiile 

asupra repartizării dividendelor şi a rambursării capitalului; 
 acţiunile proprii deţinute de întreprindere sau de filiale sau întreprinderi asociate; 
 acţiunile rezervate pentru emisiune în baza contractelor de opţiuni şi a 

contractelor de vânzare, inclusiv termenele şi sumele aferente. 
 Primele legate de capital, rezultă din operaţiunile de creştere a capitalului ca urmare 
a unor noi aporturi în bani sau în natură, sau cu ocazia fuziunii unor societăţi. Ele pot fi: 
prime de emisiune şi prime de fuziune. 

 
 



 
 

 Primele de emisiune reprezintă diferenţa dintre valoarea nominală a acţiunilor emise 
şi valoarea lor de subscriere, iar primele de fuziune reprezintă diferenţa dintre aportul net al 
societăţii absorbite şi creşterea de capital a societăţii absorbante. 
 Diferenţele din reevaluări apar în cazul reevaluării elementelor de activ, ele 
reprezentând diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării (mai mare) şi valoarea 
contabilă (mai mică), urmând a fi transferată asupra rezervelor sau încorporate în capitalul 
social. 
 Rezervele sunt constituite din profitul pe care întreprinderea îl capitalizează în 
scopul autofinanţării activităţii. Sunt de mai multe feluri: 

 rezerve legale, care se constituie anual din profitul brut, în proporţie de 5% din 
acesta, dar să nu depăşească 20% din capitalul social (art. 131 şi 149 din Legea 
31/1990). Aceste rezerve nu au o destinaţie specificată, dar ele pot fi utilizate 
pentru protejarea capitalului social în cazul în care activitatea financiară s-ar 
încheia cu pierderi; 

 rezerve statutare, sunt prevăzute în statutul de funcţionare al societăţii, fiind 
constituite anual, conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, din profitul 
net al exerciţiului; 

 alte rezerve, neprevăzute de lege sau de statut, constituite din profitul net potrivit 
Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor. 

 Rezultatul reportat este reprezentat de rezultatele unor exerciţii anterioare care nu 
au fost încă repartizate pe destinaţii. Acesta este un element al capitalurilor proprii numai 
dacă este vorba de profit. Dacă este vorba de pierdere, acest element se transformă dintr-o 
sursă într-un element de activ pentru care trebuie găsite alte surse de acoperire. 
 Rezultatul exerciţiului se constituie într-o sursă de finanţare numai dacă este vorba 
de un rezultat pozitiv (profit), în caz contrar impunându-se acoperirea sa din alte surse. 
 O categorie specială de pasive o reprezintă provizioanele pentru riscuri şi 
cheltuieli şi subvenţiile pentru investiţii. 
 Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă un pasiv cu exigibilitate sau 
valoare incertă şi se constituie pentru următoarele elemente: 

- litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; 

- cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte 
cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor; 

- alte provizioane. 
Un provizion pentru riscuri şi cheltuieli va fi recunoscut ca atare şi înregistrat în 

contabilitate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
 există o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; 
 este probabilă efectuarea unor plăţi pentru onorarea obligaţiei respective şi 
 suma poate fi estimată. 

 
 



 
 

În reglementările publicate se prevede faptul că un provizion nu poate avea drept 
scop corectarea valorii unui activ, precum şi imposibilitatea constituirii unui provizion 
pentru eventualele pierderi viitoare din exploatare. 

Din punct de vedere al finanţării activităţii întreprinderii, provizioanele pentru riscuri 
şi cheltuieli reprezintă doar o sursă indirectă şi numai în măsura în care, prin deductibilitatea 
lor în calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, contribuie la diminuarea 
plăţilor, respectiv a ieşirilor de resurse. 
 Subvenţiile cuprind atât subvenţiile aferente activelor cât subvenţiile aferente 
veniturilor. Acestea pot fi primite de la guvern, agenţii guvernamentale, instituţii financiare 
naţionale şi internaţionale şi administraţia publică locală. 
 Spre deosebire de sistemul contabil anterior, subvenţiile nu mai fac parte din 
capitalurile proprii şi nu mai pot fi creditate direct în conturile de capital şi rezerve. Ele se 
vor recunoaşte drept venituri în perioadele corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care 
aceste subvenţii urmează a le compensa. 
 Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii acordate exclusiv în scopul 
cumpărării, construirii sau al achiziţionării de active imobilizate. Ele se înregistrează în 
contabilitate drept subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. 
 Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile în afara celor pentru active.
  

Creşterea (reducerea) capitalurilor proprii 
Capitalurile proprii nu reprezintă, aşa cum ar părea la prima vedere, o mărime fixă, 

ele au un caracter dinamic, fluctuând de la un an la altul în funcţie de rezultatele obţinute de 
întreprindere, de politica de distribuire a dividendelor, etc. 
 Astfel, în ceea ce priveşte capitalul social (principala componentă a capitalului 
propriu), acesta poate creşte, sau se poate reduce pe parcursul derulării activităţii. 
 Creşterea capitalurilor proprii nu are ca  singur obiectiv finanţarea investiţiilor, ci mai 
degrabă reprezintă un semnal pentru investitori şi publicul larg că acţionarii au încredere în 
firma respectivă şi în perspectivele ei de dezvoltare. 
 În legătură cu modificarea capitalurilor proprii, Standardele Internaţionale de 
Contabilitate prevăd obligativitatea pentru întreprinderi de a prezenta o situaţie financiară 
separată, care să evidenţieze: 

 profitul sau pierderea netă a perioadei; 
 fiecare element de venit şi cheltuială, câştig sau pierdere, care este recunoscut 

direct în capitalurile proprii şi totalul acestor elemente; 
 efectul cumulativ al modificărilor politicilor contabile; 
 tranzacţiile de capital cu proprietarii şi distribuirile către aceştia; 
 soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la începutul perioadei şi la data 

bilanţului, precum şi modificările pe parcursul perioadei; 

 
 



 
 

 o reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii, prime 
de capital şi fiecărei rezerve la începutul şi sfârşitul perioadei, prezentând distinct 
fiecare modificare. 

 
Sporirea capitalului social 
Sporirea capitalului social se realizează pe parcursul activităţii şi constă fie dintr-un 

aport în numerar, care contribuie la îmbunătăţirea lichidităţii întreprinderii şi a structurii 
financiare a acesteia (a raportului dintre capitaluri proprii şi datorii), fie dintr-o simplă 
regularizare contabilă, fără mişcare de fonduri, în cazul încorporării rezervelor 
întreprinderii.  

În cazul convertirii datoriilor în capital social, deşi nu se produce o sporire efectivă a 
disponibilităţilor băneşti, se îmbunătăţeşte capacitatea de plată şi structura financiară a 
întreprinderii, creând premisa contractării de noi credite ulterior. 

Sporirea capitalului social se realizează în mod normal prin următoarele procedee: 
 emisiunea de noi acţiuni; 
 încorporarea de rezerve sau de profituri nerepartizate; 
 convertirea datoriilor întreprinderii; 
 absorbţia totală sau parţială a altei întreprinderi. 

a) Emisiunea de noi acţiuni 
Calea cea mai întâlnită de sporire a capitalului social o reprezintă aportul în 

numerar. Această modalitate este urmare a deciziei Adunării Generale extraordinare a 
acţionarilor, de regulă, atunci când nu există modalităţi de finanţare mai acceptabile sau nu 
mai există posibilitatea de îndatorare, datorită structurii financiare existente.  

În scopul protejării acţionarilor existenţi de o eventuală pierdere de avuţie, prin 
alegerea unui preţ de emisiune prea scăzut, întreaga emisiune suplimentară se oferă spre 
subscriere acestora, în cadrul unui termen de manifestare a dreptului de preferinţă, 
proporţional cu cota deţinută. Deţinerea acestui drept preferenţial de subscriere (DPS) dă 
posibilitatea subscrierii de noi acţiuni cu titlu ireductibil (care nu poate fi micşorat). 
Acţionarii pot solicita şi un număr de acţiuni superior celui ce corespunde DPS-urilor lor, 
dar cererea are în acest caz un titlu reductibil. DPS este cesionabil şi ca atare face obiectul 
unor cotaţii şi tranzacţii pe pieţele de capital.  

Dreptul de subscriere poate fi tranzacţionat la bursă pe toată durata subscrierii, în 
sensul că vechii acţionari, care primesc un număr de drepturi egal cu numărul de acţiuni 
vechi deţinute şi nu doresc să subscrie la noua creştere de capital, îşi pot vinde DPS-urile 
noilor investitori. Vechii acţionari, ca şi noii investitori care doresc să participe la creşterea 
de capital, vor putea dobândi o  acţiune nouă la preţul de emisiune, cu condiţia deţinerii 
unui număr corespunzător de drepturi de subscriere (nDS): 

nDS = 'N
N , 

 
 



 
 

în care N – numărul de acţiuni existente; 
 N’ – numărul de acţiuni noi emise. 
Noua emisiune face obiectul unor prospecte de emisiune înregistrate la organele 

abilitate. 
Fixarea preţului de emisiune a acţiunilor noi este o operaţie delicată în cursul căreia 

emitentul trebuie să evite două probleme: 
 stabilirea unui preţ de emisiune prea apropiat de valoarea de piaţă actuală a 

acţiunilor riscă eşecul emisiunii, deoarece potenţialii noi investitori nu cunosc la 
fel de bine întreprinderea ca vechii acţionari, iar oferta suplimentară de acţiuni 
determină de obicei scăderea cursului. Aceasta impune ca preţul de emisiune să 
fie inferior valorii de piaţă a titlului; 

 fixarea unui preţ de emisiune prea mic creează impresia vechilor acţionari că vor 
fi dezavantajaţi comparativ cu noii acţionari, care pentru un preţ mic câştigă 
dreptul la profit şi dividende; ei ar putea să se gândească eventual că ar fi 
preferabil să renunţe la titlurile lor, ceea ce conduce la o scădere suplimentară a 
cursului şi ar face şi mai dificilă sporirea capitalului. 

Fixarea preţului de emisiune şi deci, a primei de emisiune ca diferenţă între preţul de 
emisiune şi valoarea nominală a titlului este astfel decizia financiară cea mai importantă cu 
ocazia sporirii capitalului.  

Impactul financiar al emisiunii poate fi măsurat pornind de la următoarele notaţii: 
PE – preţul de emisiune; P0 – cursul acţiunii înainte de emisiune; 
P1 – cursul acţiunii după emisiune;  
N – numărul de acţiuni vechi (înainte de emisiune); N’ – numărul de acţiuni noi 

emise. 
Cursul acţiunii după emisiune, P1, se deduce cunoscând PE, ştiind că valoarea 

capitalurilor proprii imediat după emisiune este egală cu cea a capitalurilor proprii înainte de 
emisiune (NP0) plus suma creşterii de capital (N’PE), astfel: 

(N+N’)P1 = N P0 + N’ PE

P1 = '
E

'

NN
PNNP

+
+0  sau P1 = 

1
0

+
+

n
PnP E , în care n = N/N’. 

Deoarece preţul de emisiune (PE) este inferior preţului dinaintea emisiunii (P0), 
sporirea capitalului se reflectă printr-o diminuare a cursului titlului (P1 < P0). Legiuitorul a 
decis să protejeze interesele vechilor acţionari, creând drepturi preferenţiale de subscriere 
(DPS), a căror valoare compensează pierderea suferită de titlu: 

DPS = P0 – P1 = P0 - 1
0

+
+

n
PnP E  = 
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0000

+
−

=
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n
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Pierderea de valoare înregistrată de titlu, datorată sporirii capitalului, se regăseşte de 
aceea în nivelul profitul pe acţiune, conducând la scăderea acestuia. Acest fenomen este 
numit diluarea profitului pe acţiune, care poate fi măsurată prin mai multe modalităţi. 

 
 



 
 

1) diluarea aparentă se reflectă în numărul de acţiuni create şi se calculează 
conform relaţiei: 

DLA = N’/(N+N’); 
2) diluarea reală ia în considerare valorile titlurilor înainte de emisiune şi ale 

preţului de emisiune: 

DLR = 
E

E

P'NNP
P'N

+0

. 

3) diluarea tehnică măsoară raportul între cursurile acţiunilor, după şi înaintea 
emisiunii: DLT = P1/P0. 

De fapt, fenomenul diluării profitului pe acţiune nu există decât pe termen scurt, 
întrucât metodele prezentate de determinare a formelor diluării nu ţin cont de utilizarea care 
poate fi dată sumelor colectate prin sporirea capitalului. În cele mai multe cazuri, ele vor 
finanţa investiţii productive, care vor spori profitul şi ca atare profitul pe acţiune disponibil 
acţionarilor. Se poate chiar afirma că sporirea de capital nu se realizează decât în idea că se 
speră în timp sporirea şi nu diminuarea profitului pe acţiune. 

În ceea ce priveşte diluarea puterii, aceasta este indiscutabilă. Dacă un acţionar nu 
urmează diversele sporiri ale capitalului care i se propun, bogăţia sa nu se va diminua 
puternic pentru că deţinerea drepturilor preferenţiale de subscriere (DPS) îi va compensa 
preţul de emisiune mai mic şi cu o utilizare judicioasă a sumelor colectate va putea evita pe 
termen scurt diluarea profitului pe acţiune. Însă influenţa (ponderea) sa în Adunarea 
Generală a Acţionarilor va fi uşor scăzută pentru că el conservă acelaşi număr de drepturi de 
vot într-un total care este mai mare.  

Sporirea capitalului social prin aportul în natură are ca efect sporirea numărului 
de acţiuni care au ca substanţă un activ real. Deşi nu îmbunătăţeşte lichiditatea 
întreprinderii, se ameliorează raportul dintre capitaluri proprii şi datorii, care se va reflecta 
pozitiv în situaţia bonităţii firmei în faţa potenţialilor finanţatori instituţionali. În acest caz 
există dificultăţi legate de evaluarea aporturilor respective. În cazul aportului în natură, 
cresc în acelaşi timp atât fondul de rulment, cât şi activele imobilizate şi deci echilibrul 
anterior rămâne în prima fază neschimbat. Dar creşterea capacităţii de producţie sau de 
comercializare prin încorporarea noilor imobilizări corporale conduce de regulă la creşterea 
necesarului de active circulante (a necesarului de fond de rulment), ceea ce necesită şi 
asigurarea surselor, adică fie alte acţiuni în numerar, fie surse temporare, respectiv credite 
pe termen scurt. 

b) Încorporarea rezervelor sau a profiturilor nerepartizate 
Sporirea capitalului social prin încorporarea rezervelor apare ca rezultat al politicii de 

autofinanţare. Astfel, într-o primă fază, profitul este aşezat în rezerve, pentru ca apoi să fie 
integrat în capitalul social. Această operaţiune nu se reflectă în vreun flux de fonduri, 
impactul său constând în întărirea încrederii terţilor faţă de acest angajament al acţionarilor 
de a-şi păstra fondurile în societate. Modificarea nu operează practic decât în interiorul 

 
 



 
 

capitalurilor proprii, mărirea capitalului social având ca efect diminuarea cu aceeaşi sumă a 
rezervelor şi fondurilor proprii. 

Scopul creşterii de capital prin încorporarea rezervelor este cel mai adesea acela de a 
armoniza capitalul social cu volumul de activitate al întreprinderii şi nu se poate realiza 
decât cu aprobarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor. 

Creşterea capitalului social prin încorporarea rezervelor se poate realiza prin două 
modalităţi: 

 fie prin creşterea valorii nominale a acţiunilor existente; 
 fie prin creşterea numărului de acţiuni care se distribuie gratuit acţionarilor 

existenţi. 
Fiecare dintre aceste modalităţi produce influenţe financiare. 
Atunci când încorporarea rezervelor nu dă naştere la o emisiune de acţiuni gratuite, ci 

se realizează prin creşterea valorii nominale a acţiunilor vechi, cursul bursier nu este 
influenţat imediat, deoarece numărul acţiunilor întreprinderii pe piaţa financiară rămâne 
nemodificat.  

Ulterior, poate să aibă loc o creştere a cursurilor, atunci când întreprinderea asigură o 
creştere a profiturilor repartizate sub formă de dividende. 

În cazul emisiunii de noi acţiuni, datorită faptului că oferta suplimentară de acţiuni 
poate conduce la scăderea cursului acţiunilor, protecţia acţionarilor mai vechi se asigură prin 
intermediul unui cupon, care poate fi negociat la bursă în acelaşi mod ca acţiunile cotate ale 
întreprinderii. Acest cupon este denumit drept de atribuire (DA) şi se acordă gratuit 
vechilor acţionari, corespunzător numărului de acţiuni deţinute. 

Valoarea teoretică a dreptului de atribuire se calculează ca diferenţă între cursului 
acţiunilor vechi înainte de emisiune (P0) şi cursul teoretic al unei acţiuni după încorporarea 
rezervelor (P1). 

Ţinând cont de valoarea bursieră a întreprinderii înainte de creşterea numărului 
acţiunilor se poate determina P1 conform relaţiei: 

P1 = 
''NN

NP
+

0 , 

în care: 
N – numărul de acţiuni vechi (înainte de emisiune); 
N’’ – numărul acţiunilor provenite din încorporarea rezervelor distribuite gratuit; 
N P0 – valoarea bursieră a întreprinderii. 
Prin urmare, valoarea teoretică a dreptului de atribuire (DA) este dată de relaţia: 

DA = P0 – P1 = P0 - ''NN
NP
+

0  = 
1

00

+
=
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În care: n’ = N/N’’. 

 
 



 
 

Acţiunile noi pot fi cumpărate atât de vechii acţionari, care utilizează drepturile de 
atribuire pe care le deţin, cât şi de noii acţionari, care în funcţie de paritatea de emisiune, 
achiziţionează drepturile de atribuire de la vechii acţionari. 

c) Convertirea datoriilor întreprinderii 
Aceasta presupune creşterea capitalului social prin încorporarea datoriilor pe termen 

scurt faţă de furnizori şi creditori. Creşterea capitalului social prin încorporarea datoriilor se 
face numai cu acceptul furnizorilor şi creditorilor întreprinderii, prin renunţarea acţionarilor 
existenţi la dreptul preferenţial de subscriere. Această transformare a datoriilor pe termen 
scurt în capital social are ca efect creşterea fondului de rulment. Creşterea poate fi asimilată 
unei emisiuni de acţiuni în numerar, dacă este vorba de datorii în bani faţă de creditori şi 
creşterii aportului în natură la capitalul social, dacă este vorba de prestaţii neonorate în 
natură faţă de furnizori. Forma consacrată de transformare a datoriilor în capital social este 
însă conversia obligaţiunilor în acţiuni, pe baza unei proporţii de conversie stabilită din 
momentul emiterii obligaţiunilor convertibile. 

d) Absorbţia totală sau parţială a altei întreprinderi are ca efect cumularea părţii de 
capital social al întreprinderii absorbite. 
 Reducerea capitalului social poate fi determinată de: 

 înregistrarea unor pierderi care n-au putut fi recuperate din rezerve; 
 distribuiri către acţionari; 
 cumpărarea propriilor acţiuni de către societatea comercială. 

În situaţia în care firma înregistrează pierderi ce depăşesc jumătate din valoarea 
capitalului social, Adunarea Generală a Acţionarilor poate lua hotărârea de a dizolva 
întreprinderea, sau de a continua activitatea acoperind aceste pierderi pe seama capitalului 
social, cu condiţia, însă, a reconstituirii acestuia pe seama rezervelor sau a altor surse până 
la un termen determinat. 

O altă posibilitate de diminuare a capitalului social o reprezintă distribuirea unei părţi 
din acesta către acţionari, atunci când dimensiunile firmei şi volumul de activitate nu 
justifică mărimea capitalului social. Asemenea reduceri nu sunt determinate de pierderi 
financiare, ci de abundenţa resurselor financiare proprii, care conduce la o slabă eficienţă a 
utilizării lor. 

Reducerea capitalului social prin cumpărarea propriilor acţiuni se poate realiza în trei 
modalităţi: 

a) Societatea comercială răscumpără un număr de acţiuni în vederea anulării; 
b) Societatea comercială răscumpără unele acţiuni pe care le va atribui ulterior 

gratuit salariaţilor, în vederea atragerii acestora; 
c) Societatea comercială îşi cumpără propriile acţiuni la bursă, în vederea 

regularizării cursului lor (procedeu aplicabil numai societăţilor cotate la bursă). 
Alături de operaţiunile efectuate asupra capitalului social, o importantă cale de 

creştere a capitalurilor proprii o reprezintă autofinanţarea. 

 
 



 
 

Autofinanţarea - sursă de creştere a capitalului propriu 
 Autofinanţarea reprezintă o sursă proprie de origine internă, destinată să acopere 
nevoile de finanţare ale exerciţiilor următoare, expresie a valorii adăugate create de 
întreprindere. Ea este determinată de creşterea surselor obţinute din propria activitate a 
întreprinderii şi care vor rămâne în mod permanent la dispoziţia acesteia pentru finanţarea 
activităţii viitoare. 
 Autofinanţarea depinde astfel de doi factori: 

1. Excedentul de resurse financiare generat de activitatea firmei, reprezentat de 
capacitatea de autofinanţare; 

2. Cota parte din aceste resurse distribuită acţionarilor sub formă de dividende. 
1. Capacitatea de autofinanţare (CAF) reflectă potenţialul financiar de creştere 

economică a întreprinderii, respectiv sursa internă de finanţare generată de activitatea 
industrială şi comercială a acesteia şi care este destinată să asigure: 

finanţarea unor nevoi ale gestiunii curente; ⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

creşterea fondului de rulment; 
finanţarea totală sau parţială a noilor investiţii; 
remunerarea capitalurilor investite. 

Ea este un surplus monetar net global. Caracterul net este dat de faptul că acest 
indicator se determină după deducerea impozitului pe profit, iar globalitatea rezidă din 
faptul că este degajat de întreaga activitate a întreprinderii. Capacitatea de autofinanţare 
vizează astfel toate laturile activităţii întreprinderii (exploatare, financiară şi extraordinară). 
Caracterul monetar presupune faptul că indicatorul operează numai cu elemente de venituri 
încasabile şi respectiv elemente de cheltuieli plătibile. 

Capacitatea de autofinanţare se poate determina prin două metode: 
 metoda deductivă; 
 metoda aditivă. 

Prin metoda deductivă, capacitatea de autofinanţare se determină plecând de la 
excedentul brut de exploatare (EBE) la care se adaugă alte venituri monetare şi se scad alte 
cheltuieli monetare, inclusiv impozitul pe profit: 

CAF = EBE + Alte venituri monetare - Alte cheltuieli monetare 
sau, CAF =  EBE  
  + Alte venituri din exploatare*  
  - Alte cheltuieli din exploatare**  
  + Venituri financiare*** 

  - Cheltuieli financiare**** 

  + Venituri extraordinare  
  - Cheltuieli extraordinare 

  - Impozit pe profit. 

 
 



 
 

Dacă avem în vedere conţinutul excedentului brut de exploatare, relaţia poate deveni: 
CAF  = Rezultatul din exploatare*,** 

  + Amortizări de exploatare 
  + Venituri financiare*** 

  - Cheltuieli financiare**** 

  + Venituri extraordinare  
  - Cheltuieli extraordinare 

  - Impozit pe profit. 
 
*  - Alte venituri de exploatare fără:  

- venituri din vânzarea elementelor de activ (7583); 
    - venituri din subvenţii pentru investiţii (7584); 
              - fără venituri din provizioane de exploatare 

** - Alte cheltuieli de exploatare fără: 
- valoarea netă contabilă a elementelor de activ cedate (6583); 
- fără cheltuieli cu provizioanele de exploatare 

 *** - Venituri financiare fără:  
- reluări asupra provizioanelor financiare; 

**** - Cheltuieli financiare fără:  
- amortizări şi provizioane financiare calculate. 

 În esenţă, capacitatea de autofinanţare reprezintă fluxul potenţial de lichidităţi aferent 
întregii activităţi a întreprinderii, rezultat al deducerii din veniturile monetare totale (care 
presupun încasări) a cheltuielilor monetare totale (care presupun plăţi). 
 Prin metoda aditivă, capacitatea de autofinanţare se determină prin adăugarea la 
rezultatul net al exerciţiului a categoriilor de cheltuieli calculate dar neplătibile (cheltuieli cu 
amortizarea şi provizioanele) şi scăderea veniturilor calculate, dar neîncasabile (venituri din 
provizioane), astfel: 
 

CAF =   Rezultatul net al exerciţiului 
     + Cheltuieli calculate  
     - Venituri calculate  
     - Venituri din cesiuni 
 
sau      CAF  =  Rezultatul net al exerciţiului 

    + Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele (de exploatare şi 
financiare)  calculate  

    - Venituri din provizioane (din exploatare şi financiare) 
      + Valoarea netă contabilă a elementelor de activ cedate 
      - Venituri din vânzarea de active 

    - Venituri din subvenţii pentru investiţii. 

 
 



 
 

 Prin nici una din metodele de calcul prezentate capacitatea de autofinanţare nu 
cuprinde plus sau minusvalorile înregistrate din vânzarea activelor. 

Capacitatea de autofinanţare are un caracter monetar ca şi cash flow-ul net total al 
firmei, având în vedere numai veniturile susceptibile a genera încasări şi respectiv 
cheltuielile susceptibile a atrage plăţi. Spre deosebire de cash flow, capacitatea de 
autofinanţare este însă construită pe principiul contabil al exerciţiului (veniturile sunt 
înregistrate în momentul schimbării proprietăţii mărfurilor, indiferent dacă acesta coincide 
sau nu cu momentul încasării efective) şi nu pe principiul financiar (ca în cazul cash flow-
ului), al momentului efectiv al încasării veniturilor, respectiv al plăţii cheltuielilor. 

Nici una din cele două metode de calcul a capacităţii de autofinanţare nu are în 
vedere măsura în care veniturile corespund încasărilor, iar cheltuielile plăţilor. Presupunând 
că toate vânzările sunt încasate pe parcursul exerciţiului şi toate cheltuielile (cu excepţia 
amortizărilor) sunt plătite, capacitatea de autofinanţare poate fi identificată în acest caz cu 
fluxul net de trezorerie degajat în cursul exerciţiului, sau cu autofinanţarea încasată. 
 În majoritatea cazurilor însă, veniturile realizate şi cheltuielile angajate nu sunt 
integral încasate, respectiv plătite pe parcursul exerciţiului. Cu toate acestea, ţinând cont că 
decalajele din fluxurile de încasări şi plăţi sunt în general de scurtă durată şi sunt 
compensate de decalajele exerciţiului precedent, se poate afirma că mărimea capacităţii de 
autofinanţare reflectă aproape exact fluxul net de trezorerie degajat în cursul exerciţiului 
curent. 
 În esenţă, capacitatea de autofinanţare reprezintă un indicator care exprimă 
independenţa financiară a întreprinderii, reflectând un flux de disponibilităţi potenţial sau 
real. Mărimea sa depinde, pe de o parte, de rentabilitatea întreprinderii, iar pe de altă parte, 
de politica de investiţii a întreprinderii şi de metodele de amortizare a activelor imobilizate. 
 Pe baza capacităţii de autofinanţare se pot stabili o serie de alţi indicatori utili în 
aprecierea independenţei financiare a întreprinderii: 

a) Capacitatea de rambursare a datoriilor financiare (Cr) care reflectă numărul de 
ani necesari pentru a asigura rambursarea datoriilor financiare pe baza capacităţii de 
autofinanţare anuale degajate de întreprindere; 

CAF
financiare DatoriiCr =  

 b) Rata de finanţare a investiţiilor (Rf) reflectă proporţia în care întreprinderea poate 
asigura finanţarea investiţiilor anuale pe seama capacităţii de autofinanţare, în situaţia în 
care întreaga sumă ar fi alocată în acest scop. 

100⋅=
anuale  Investiţii

CAFRf  

 c) Rata de acoperire a excedentului brut de exploatare (Rac) reflectă participarea 
fluxului potenţial de lichidităţi, din activitatea de exploatare, la formarea fluxului total de 
disponibilităţi al întreprinderii: 

 
 



 
 

100⋅=
EBE
CAFRac  

 d) Rata de acoperire a rezultatului exerciţiului (Rar) se determină ca raport între 
capacitatea de autofinanţare şi rezultatul net al exerciţiului, astfel: 

100⋅=
uiexerciţiul al net Rezultatul

CAFRar  

 e) Rata de acoperire a dividendelor (Rad) exprimă raportul dintre capacitatea de 
autofinanţare şi dividendele plătite acţionarilor: 

100⋅=
Dividende

CAFRad  

 Deşi sursa de distribuire a dividendelor o reprezintă rezultatul net al exerciţiului, o 
asemenea rată prezintă importanţă prin prisma modului de formare a autofinanţării. 

 2. Dividendele distribuite acţionarilor reprezintă un alt factor important care stă la 
baza determinării autofinanţării. În stabilirea nivelului lor trebuie avute în vedere mai multe 
restricţii şi anume: 

un nivel prea redus ar putea nemulţumi acţionarii care, de multe ori, sunt tentanţi 
mai mult de câştigurile imediate, trecând în planul doi câştigurile din perspectivă; 

⇒ 

⇒ un nivel prea mare afectează capacitatea firmei de a-şi asigura resursele financiare 
necesare dezvoltării, prin diminuarea autofinanţării. 

Deci, în aceste condiţii, trebuie găsit un compromis între interesele imediate şi cele 
de perspectivă ale firmei, care să asigure, pe de o parte dobândirea încrederii acţionarilor, iar 
pe de altă parte să permită o dezvoltare echilibrată a firmei în viitor. 

Având în vedere cele prezentate, putem afirma că autofinanţarea reprezintă acea 
parte din capacitatea de autofinanţare rămasă disponibilă după distribuirea dividendelor. 
Aceasta pune în evidenţă aptitudinea reală a întreprinderii de a se autofinanţa, după 
deducerea remunerării acţionarilor: 

Autofinanţarea = Capacitatea de autofinanţare - Dividendele plătite 
 În analiza autofinanţării putem distinge trei trepte: minimă, de menţinere şi de 
dezvoltare. 
 Autofinanţarea minimă cuprinde suma amortizării şi are rolul de a permite 
menţinerea întreprinderii în stare de funcţionare. Datorită inflaţiei şi evoluţiei tehnologice, 
autofinanţarea minimă nu este suficientă pentru reînnoirea imobilizărilor necesare păstrării 
capacităţilor de producţie existente. 
 Autofinanţarea de menţinere include sursele care vor asigura în viitor acoperirea 
cheltuielilor necesare menţinerii potenţialului productiv şi respectiv reînnoirea 
imobilizărilor şi acoperirea riscurilor de exploatare. Aceasta cuprinde amortizările reale, 
care permit reînnoirea parcului tehnologic şi provizioanele. 

 
 



 
 

 Autofinanţarea de dezvoltare cuprinde în plus faţă de cea de menţinere, o parte din 
rezultatul net al exerciţiului, care să permită modernizarea şi creşterea capacităţilor de 
producţie. 
 Pe lângă rolul său de creştere a capitalurilor proprii, autofinanţarea reprezintă şi un 
important indicator de apreciere a performanţelor economico-financiare ale firmei.  

Importanţa autofinanţării poate fi argumentată şi prin următoarele avantaje pe care 
aceasta le oferă întreprinderii: 

 reprezintă o sursă independentă şi relativ stabilă de finanţare a întreprinderii în 
anumite situaţii conjuncturale nefavorabile, în care piaţa capitalurilor nu este 
avantajoasă sau este inaccesibilă; 

 este obligatorie în procesul de finanţare a investiţiilor proprii (de menţinere, de 
înlocuire sau de creştere); 

 permite reducerea îndatorării şi implicit reducerea cheltuielilor financiare; 
 conferă întreprinderii o anumită autonomie financiară care îi permite acesteia 

independenţă de gestionare faţă de organismele financiare şi de credit; 
 reprezintă un indicator utilizat pentru a măsura rentabilitatea capitalurilor proprii, 

respectiv rentabilitatea financiară; 
 asigură premisele pentru atragerea capitalului extern şi a finanţărilor de pe pieţele 

de capital. 
Prin nivelul său, autofinanţarea degajată de întreprindere serveşte la aprecierea 

performanţelor întreprinderii, sugerând potenţialilor investitori capacitatea acesteia de a 
utiliza eficient capitalurile încredinţate şi de a le asigura o remunerare stimulativă. Pentru 
manageri un nivel ridicat al autofinanţării conduce la creşterea autonomiei financiare a 
firmei şi permite o mai mare libertate în acţiunea de realizare a obiectivelor pe termen lung. 
Pentru creditori, mărimea absolută şi relativă a autofinanţării, certifică capacitatea de 
rambursare de către întreprindere a sumelor împrumutate, cât şi nivelul riscului de neplată. 

Pentru o mai corectă apreciere, pe lângă evoluţia autofinanţării în mărime absolută se 
urmăresc şi ratele autofinanţării, şi anume: 
 a) Rata de autofinanţare a imobilizărilor corporale (RAIC) măsoară partea din 
investiţiile efectuate de o firmă pentru procurarea de imobilizări corporale, acoperită prin 
autofinanţare: 

100⋅=
ateachiziţion corporale iImobilizăr

areaAutofinanţRAIC  

Se recomandă ca nivelul acestei rate să tindă spre 100%. 
b) Rata de autofinanţare a imobilizărilor corporale şi financiare (RACF), ia în calcul 

ansamblul imobilizărilor corporale şi financiare achiziţionate în cursul perioadei. 

100⋅=
ateachiziţion financiare  şicorporale iImobilizăr

areaAutofinanţRAIC  

 
 



 
 

 c) Rata de autofinanţare globală (RAFG): pleacă de la premisa că noile investiţii 
productive antrenează o creştere a necesarului de resurse pentru finanţarea activelor 
circulante (variaţia nevoii de fond de rulment), din care o parte trebuie acoperită prin 
autofinanţare. Se calculează cu relaţia: 

100⋅=
globală finanţare de Nevoia

areaAutofinanţRAFG , sau 

100⋅
+

=
nete circulante activelor Variaţia  eimobilizat active în Investiţii

areaAutofinanţRAFG  

 Cu cât nivelul acestor rate este mai mare cu atât situaţia întreprinderii se apreciază 
mai favorabil. 

Prin dimensiunea sa, autofinanţarea contribuie la creşterea independenţei financiare a 
întreprinderii şi respectiv la consolidarea capacităţii de îndatorare a acesteia. 
 În concluzie, putem aprecia că sporirea autofinanţării, prin creşterea capacităţii de 
autofinanţare, în condiţiile unei politici restrictive în ceea ce priveşte distribuirea 
dividendelor, contribuie la consolidarea structurii financiare a întreprinderii prin creşterea 
capitalurilor proprii şi a libertăţii de acţiune a managerilor. 

 
Costul capitalurilor proprii 
Din perspectivele juridică şi contabilă, noţiunea de cost al capitalurilor proprii nu 

prezintă nici o semnificaţie concretă. De fapt, dintr-o asemenea perspectivă, costul 
capitalului se referă îndeosebi la capitalul împrumutat şi corespunde unor prestaţii la care 
întreprinderea se obligă în favoarea terţilor pentru aportul lor de resurse materiale sau 
financiare. Astfel, plata salariilor, a chiriilor, sau a dobânzilor apar ca o contrapartidă 
obligatorie pentru utilizarea de către întreprindere a forţei de muncă, a bunurilor sau a 
capitalurilor. 

În această abordare, capitalurile proprii nu apar ca generatoare de costuri, pentru că 
nu ocazionează nici o obligaţie juridică de remunerare prin profit a asociaţilor sau 
acţionarilor întreprinderii. Acesta este motivul pentru care vărsarea dividendelor nu este 
considerată de contabilitate ca o cheltuială bănească deductibilă din rezultat, ci ca o 
prelevare efectuată asupra rezultatului deja calculat, după luarea în considerare a 
ansamblului veniturilor şi a cheltuielilor. 

Chiar dacă recurgerea la capitaluri proprii nu antrenează pentru întreprindere nici o 
constrângere juridică de remunerare, ea antrenează totuşi o constrângere economică, care îi 
impune să asigure o anumită remunerare a asociaţilor (acţionarilor), pentru a nu se priva de 
orice posibilitate viitoare de finanţare prin fonduri proprii. Astfel, o întreprindere care ar 
asigura asociaţilor (acţionarilor) săi o remunerare insuficientă nu mai poate fi în măsură să 
solicite noi aporturi de capitaluri proprii. 

Deşi capitalurile proprii pot apărea la prima vedere ca resurse “gratuite”, ele 
ocazionează un cost care trebuie determinat. 

 
 



 
 

Determinarea costului capitalului propriu 
Costul capitalului propriu este egal cu rata de rentabilitate cerută de acţionarii 

întreprinderii. Posibilitatea efectivă a întreprinderii de a asigura onorarea pretenţiilor 
acţionarilor depinde însă de mărimea profitului viitor şi de hotărârea adunării generale a 
acţionarilor cu privire la proporţia distribuirii profitului net al exerciţiului pentru dividende. 

Cu alte cuvinte, remunerarea capitalului propriu este necesară, dar incertă, spre 
deosebire de remunerarea capitalului împrumutat, care se determină cu exactitate şi nu poate 
fi ocolită. 

Costul capitalurilor proprii priveşte totalitatea capitalurilor proprii, indiferent de 
originea acestora, adică externă (prin aport de capital) sau internă (prin capitalizarea unei 
părţi din profitul rămas după impozitare). 

Pentru determinarea costului capitalului propriu sunt folosite în principal două 
modele: 

- modelul dividendelor actualizate; 
- modelul de evaluare a activelor de capital. 
 
A) Modelul dividendelor actualizate 
Acesta este modelul tradiţional de evaluare a costului capitalului propriu, care se 

bazează pe actualizarea dividendelor, fără a ţine seama de risc într-o manieră explicită.  
Conform modelului general de actualizare, preţul sau cursul actual al unei acţiuni (P0) 

este egal cu valoarea actualizată a fluxului de lichidităţi viitoare pe care le generează: 
dividende şi preţ (curs) de vânzare. 

Rata de actualizare utilizată este rata de rentabilitate aşteptată de acţionari, ţinând 
cont de perspectivele întreprinderii şi de riscul pe care acestea îl încorporează: 
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în care: 
Di – dividendul pe acţiune anticipat pentru anul i; 
Pn – cursul (preţul) de revânzare al acţiunii la finele celor “n” ani; 
n – numărul de ani ai previziunii, adică orizontul investiţiei; 
Rc – rata rentabilităţii aşteptată de acţionari (rata costului capitalurilor proprii). 
Această formulă este cunoscută şi sub numele de formula fundamentală a lui Irving 
Fisher. 
Pornind de la relaţia 1 s-a obţinut următoarea relaţie derivată: 
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Această formulă este aplicabilă în cazul posibilităţii estimării dividendului anual pe 
acţiune pe o perioadă previzională îndelungată (infinită), astfel încât valoarea reziduală a 

 
 



 
 

acţiunii (preţul de revânzare) să poată fi considerată nesemnificativă sau chiar egală cu zero 
(modelul dividendelor actualizate). 

Modelul general de actualizare presupune estimarea dividendelor pe orizontul dat de 
exploatare a investiţiei, lucru destul de dificil, precum şi estimarea şi mai dificilă a cursului 
de revânzare a acţiunii peste “n” ani. Acest curs de revânzare ţine cont de o multitudine de 
factori conjuncturali, astfel că doi economişti, Gordon şi Shapiro, au propus un model 
simplificat. 

Acest model ţine seama de dividendul anului următor şi de o rată de creştere anuală 
constantă a dividendului pe acţiune pe un orizont de timp infinit (g). 

Astfel, presupunând că dividendul curent este D0 şi că rata de creştere anuală a 
acestuia este g, obţinem: 

 
 D1 = D0(1+g); 
 D2 = D1(1+g) = D0(1+g)2; 
 D3 = D2(1+g) = D0(1+g)3; 
 …  
 
 Dn = Dn-1(1+g) = D0(1+g)n; 
 
Modelul dividendelor actualizate devine: 
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Dacă notăm A = (1+g)/(1+Rc), vom obţine: 
P0 = D0[A + A2 + … + An-1] = D0A[1+A+…An-1]. 
În paranteză avem o progresie geometrică cu raţia A, primul termen 1 şi ultimul An-1: 
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Dacă înlocuim pe A cu valoarea sa, se obţine: 
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În ipoteza simplificatoare, g < Rc, 0
1
1
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În caz contrar, pentru g > Rc, ar rezulta un curs al acţiunii infinit, lucru complet 
nerealist. 
Rezultatul obţinut constituie un instrument uşor de utilizat pentru evaluarea 

acţiunilor, putând fi uşor adaptat pentru a ţine cont de un orizont de timp mai redus şi de 
scheme de creştere mai realiste. 

Dacă dividendul din anul curent nu a fost distribuit, relaţia de mai sus capătă forma: 
P0 = D0 + D1/(Rc – g)                                              (3) 

În ceea ce priveşte rata costului capitalului propriu, aceasta se determină foarte uşor, 
pornind de la relaţiile anterioare: 

Rc = D1/P0 + g sau Rc = D1/(P0 – D0) + g. 
Prima relaţie (3) constituie de fapt modelul lui Gordon şi Shapiro. În această relaţie 

de calcul, capitalul propriu cuprinde două elemente: randamentul acţiunilor (D1/P0) şi 
creşterea dividendului pe acţiune (g). 

În mod paradoxal, rata rentabilităţii pretinse de acţionari (rata costului capitalului 
propriu) nu depinde de politica de dividende, ci de perspectivele întreprinderii şi de 
caracteristicile acesteia în termeni de risc de exploatare şi risc financiar. Conform 
modelului, o rată de creştere mai ridicată a dividendului pe acţiune nu implică un cost mai 
ridicat al capitalurilor proprii, deoarece există o compensaţie între componentele de 
randament şi de creştere. O distribuire mai consistentă a dividendelor diminuează creşterea, 
şi invers, o capitalizare mai ridicată a profitului net accelerează creşterea. 

Evaluarea costului capitalului propriu prin acest model pune în principal problema 
estimării ratei de creştere a dividendului, g. Această estimare se realizează fie prin 
extrapolarea tendinţelor trecute, fie prin modelarea creşterii rentabilităţii pretinse de 
acţionari, bazată pe efectul de levier financiar (efectul de pârghie financiară). 

În principiu, efectul de levier financiar măsoară impactul finanţării prin datorii asupra 
profitului net al întreprinderii şi asupra rentabilităţii financiare. Principiul efectului de levier 
financiar este următorul: atunci când întreprinderea recurge la capitaluri împrumutate, care 
sunt remunerate cu o dobândă inferioară ratei rentabilităţii economice, rezultatul net 
marginal le revine în totalitate acţionarilor, crescând rentabilitatea plasamentului lor. 

Pentru a determina efectul de levier financiar, se porneşte de la o structură bilanţieră 
şi de la ratele de rentabilitate caracteristice asociate: 

 
 
 

 
 



 
 

 
C – Rf 

 

 
 

A – Re 
 

 
         D – r 

 
în care: 
A – activul economic (activul total sau capitalul investit), constituit pe seama 
capitalurilor proprii şi a capitalurilor împrumutate; 
C – capitaluri proprii; 
D – capitaluri împrumutate; 
Re – rentabilitatea economică; 
Rf -  rentabilitatea financiară a capitalurilor proprii; 
rd – rata dobânzii aferentă capitalurilor împrumutate; 
T – cota de impozit pe profit. 
Este evident că A = C + D. Relaţia de calcul a rentabilităţii economice, ca 

remunerare a întregului activ economic, este: 
Re = RBE/A, în care RBE este rezultatul brut de exploatare. 
Dacă se face abstracţie de rezultatul extraordinar şi de eventualele venituri financiare, 

profitul net corespunde rezultatului curent net al exerciţiului şi se determină astfel: 
PN = RNE – Dobânda netă, 

în care: 
RNE = rezultatul net din exploatare. 
Dobânda, ca remunerare a capitalurilor împrumutate la un nivel dat al lui r este dată 

de relaţia:  
Dobânda = r x D, iar dobânda netă = r x D(1 – T). Astfel, profitul net corespunde 

rezultatului net din exploatare şi dobânzii suportate de întreprindere. 
Rentabilitatea financiară (Rf) reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a degaja un 

profit net (PN) ca urmare a utilizării capitalurilor proprii. 
Deci: Rf = PN/C. 
Înlocuind pe PN în relaţia de calcul a lui Rf şi ţinând cont de faptul că RNE = RBE(1 

– T), obţinem: 

Rf = PN/C = (RNE – Dobânda netă)/C = =
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Exprimând pe RBE în funcţie de rata rentabilităţii economice, obţinem: 
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Deci Rf = [Re + (Re – r)D/C](1 – T), 
În care:   
(Re – r)D/C = efectul de levier financiar; 
D/C = levierul financiar (pârghia financiară). 
Rentabilitatea financiară înainte de impozitare are următoarea formă: 

Rf = [Re + (Re – r)D/C]. 
După cum rentabilitatea economică este mai mare sau mai mică decât rata dobânzii, 

efortul general de îndatorare antrenează modificarea nivelului rentabilităţii financiare în 
sensul scăderii sau creşterii sale. 

Astfel: 
a) dacă Re – r > 0, rentabilitatea financiară va fi cu atât mai mare cu cât îndatorarea 

va fi mai mare. Întreprinderea are, în acest caz, interesul să se împrumute “la 
maxim” pentru a putea beneficia de efectul de levier financiar. Acest maxim este 
limitat de riscul de a cădea în cealaltă extremă, şi anume riscul de insolvabilitate; 

b) dacă Re – r = 0, atunci rentabilitatea financiară este egală cu rentabilitatea 
economică; 

c) dacă Re – r < 0, creşterea îndatorării întreprinderii are un efect nefavorabil asupra 
rentabilităţii financiare (Rf < Re).  

Din punct de vedere al fiscalităţii se observă că, pentru o întreprindere profitabilă, 
impozitul pe profitul reduce efectul de levier financiar. 

Întrucât creditorii financiari au fost remuneraţi prin dobânda plătită, rentabilitatea 
financiară este rentabilitatea aşteptată de acţionari, respectiv rata costului capitalului 
propriu. Dacă profitul net este în întregime reinvestit, rata de creştere a dividendului va fi 
egală cu rentabilitatea financiară. De obicei, însă, din profitul net conform hotărârii AGA, se 
reţine o cotă b pentru capitalizare (autofinanţare), iar o cotă 1 – b se distribuie sub formă de 
dividende. Deci rata de creştere a dividendului (g) va fi: 

g = b x Rf. 
Rata de creştere a dividendului pe acţiune se calculează şi se utilizează astfel numai 

dacă numărul de acţiuni rămâne constant. În caz contrar, ea trebuie ajustată. De exemplu, 
sporirea capitalului implică sporirea numărului de acţiuni, care duce implicit la diminuarea 
dividendului pe acţiune (deoarece profitul net nu se modifică în condiţiile date) şi deci la o 
scădere a ratei de creştere a dividendului pe acţiune. 

Aplicaţie 
Cursul actual al acţiunilor unei întreprinderi înregistrat pe piaţa financiară este de 35 

lei. Valoarea nominală a acestora este de 25 lei. Rentabilitatea financiară realizată de 
întreprindere este de 20%. Pentru exerciţiul financiar următor întreprinderea anticipează un 
dividend pe acţiune de 1,75 lei, iar cota reţinută din profitul net pentru capitalizare este de 
75%. Să se determine costul capitalurilor proprii. 

Rata costului capitalului propriu (Rc) se determină după relaţia: 

 
 



 
 

Rc = D1/P0 + g. 
g = b x Rf = 0,75 x 20% = 15%. 

Rc = 1,75/35 + 0,15 = 0,05 + 0,15 = 0,2. 
Deci Rc = 20%. 
Modelul dividendelor actualizate comportă două cazuri particulare şi anume: modelul 

creşterii zero a dividendelor şi modelul creşterii supranormale sau inconstante. 
 
Modelul creşterii zero a dividendelor 
Conform acestui model, se presupune că nu are loc nici o creştere a dividendelor, 

acestea rămânând constante. 
Deci D1 = D2 = ... Dn = D. 
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i
i)Rc(

D
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, cu n         ∞,   sau după efectuarea calculelor: 

P0 = D/Rc şi de aici Rc = D/P0. 
Modelul creşterii supranormale sau inconstante 
În modelul lui Gordon şi Shapiro s-a prezentat ipoteza că g < Rc. În practică lucrurile 

nu stau chiar aşa, deoarece o întreprindere poate prezenta, mai ales la începuturile unor noi 
activităţi, rate de creştere anormal de ridicate sau supranormale. Într-o economie puternic 
concurenţială aceste rate de creştere nu pot fi menţinute la infinit, mai ales în stadiul de 
maturitate a afacerii, în care sunt aşteptate rate de creştere mai mici şi constante. Modelul 
dividendelor actualizate poate fi adaptat astfel încât să exprime evaluarea acţiunilor cu o 
creştere supranormală. Perioada iniţială a noii activităţi (sau a oricărei activiăţi care 
cunoaşte o creştere supranormală) este tratată separat, iar presupunerea unei creşteri 
constante se aplică unei faze de maturitate a dezvoltării. 

De exemplu, vom presupune că o creştere supranormală este aşteptată pentru primii 
p-1 ani, în anul p avem un dividend normal, iar din anul p+1 dividendele sunt aşteptate să 
crească cu o rată anuală constantă, g. În acest caz, Dp joacă rolul dividendului curent din 
modelul lui Gordon şi Shapiro simplificat. 

Deci: 
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    Dp+1 = Dp(1+g) 
    Dp+2 = Dp+1(1+g) = Dp(1+g)2

    ... 
    Dn = Dn-1(1+g) = Dp(1+g)n-p

 
Făcând înlocuirile, obţinem: 
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Cu aceleaşi notaţii ca şi pentru modelul Gordon-Shapiro, adică A = 
Rc
g

+
+

1
1 , vom 

obţine: 

A + A2 + ... + An-p = A(1 + A +...+ An-p-1) = A
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Costul capitalurilor proprii şi coeficientul de capitalizare a profiturilor 
Teoria şi practica financiară au impus totuşi un model mai simplu decât modelul lui 

Gordon şi Shapiro, denumit modelul capitalizării profiturilor. Conform acestui model, preţul 
curent al unei acţiuni (P0) este egal cu produsul dintre profitul net curent pe acţiune (PNA) şi 
coeficientul de capitalizare a profiturilor, (PER – price earnings ratio sau raportul dintre 
preţul şi câştigurile aduse de o acţiune). 

P0 = PNA x PER, 
În care: 
PNA = Profitul net total (PN)/Nr. de acţiuni (Na) 
Deci PER = P0/PNA = Preţul curent al acţiunii/Profitul net pe acţiune. 
Inversul lui PER (K0) este adesea asimilat costului capitalurilor proprii: 

K0 = 1/PER. 
Vom demonstra că această interpretare este relativă, identitatea apărând numai în 

anumite cazuri particulare. 
Acest model poate fi văzut şi ca un caz particular al modelului lui Gordon şi Shapiro, 

cu precizarea că dividendul ce va fi distribuit anul viitor (D1) este o fracţiune 1 – b din 
profitul net pe acţiune preconizat pentru exerciţiul viitor, determinat astfel: 

D1 = (1 – b)PNA1, 
În care: 
1 – b = rata de distribuire a profitului net pentru dividende; 
b = rata de reţinere a profitului net pentru capitalizare. 
Conform formulei lui Gordon şi Shapiro: 

 
 



 
 

P0 = 
gRc

D
−
1 . 

Deci: 

P0 = 1
1 PNA

gRc
b

⋅
−

− . 

Ţinând cont de faptul că rata rentabilităţii financiare, Rf = PN/C = PN/(E0 x Na) = 
PNA/E0, se poate determina PNA = Rf x E0, în care E0 este valoarea contabilă (nominală) a 
acţiunii. 

Introducând în relaţia de mai sus obţinem: 

P0 = 
RfbRc

ERf)b(
⋅−

⋅− 01 . 

Ţinând cont de faptul că P0 = PNA x PER, rezultă că PER = 
gRc

b
−

−1 , sau înlocuind pe 

g = b x Rf, rezultă că: 

PER = 
RfbRc

b
⋅−

−1 . 

Formula de determinare a PER ne arată că pentru o politică de distribuire bine 
precizată şi în condiţiile unei rate a rentabilităţii pretinse de către acţionari (rata costului 
capitalului propriu) fixe, cu cât rata de creştere g este mai mare, cu atât PER este mai mare. 
De asemenea, cu cât randamentul unei acţiuni este mai ridicat, cu atât PER este mai redus. 
Aceste considerente justifică recomandările profesioniştilor pentru cumpărarea unor acţiuni 
cu un PER redus. 

Dacă vom reveni să-l determinăm pe Rc în funcţie de P0 vom obţine: 
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deci Rc =  1/PER + 
0
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Se observă că PER nu este o bună aproximare a randamentului viitor (a ratei costului 
capitalului propriu) decât dacă cel de-al doilea termen este nul, adică atunci când preţul de 
piaţă al acţiunii este egal cu valoarea contabilă a acţiunii (E0). Este evident însă că pentru o 
firmă aflată într-un proces de creştere această egalitate nu este respectată.  

 
Aplicaţie 
O întreprindere deţine capitaluri proprii în sumă de 5,5 de mil. lei divizate în 100.000 

de acţiuni. Rentabilitatea financiară a investiţiilor întreprinderii este de 20%, rata de 
distribuire a profitului net sub formă de dividende este de 50%, iar rata costului capitalului 
propriu este de 15%. 

 
 



 
 

 Valoarea contabilă a unei acţiuni (E0) este de 5,5 mil. lei/100.000 acţiuni = 55 lei, iar 
1 – b = 50%. 

Valoarea de piaţă a acţiunii (P0) se determină astfel P0 = 0,5 x 0,2 x 55/(0,15 – 0,5 x 
0,2) = 5,5/(0,15 – 0,10) = 110 lei. 

Capitalizarea bursieră (valoarea de piaţă a întreprinderii) este de 100.000 x 110 = 11 
mil. lei, adică dublul valorii contabile. 

În continuare prezentăm un tabel cu valorile lui PER, în funcţie de Rc şi g pentru o 
întreprindere care ar distribui sub formă de dividende 40% din profiturile sale nete, deci 1 – 
b = 40%, pentru a demonstra că nu trebuie pus semnul egalităţii între costul capitalului 
propriu şi inversul lui PER. 

     Tabelul nr. 1 
              Rata de 
creştere (g) 

Costul                          a  
dividendului 
capitalului propriu 
pe  acţiune (Rc) 

8% 10% 12% 

13% 8 13,33 40 
14% 6,67 10 20 
16% 5 6,67 10 

 
Pornind de la tabelul nr. 1 se poate obţine tabelul nr. 2 cu valori ale lui K0. 

Tabelul nr. 2 
g 

Rc 
8% 10% 12% 

13% 12,5% 7,5% 2,5% 
14% 15,0%         10% 5,0% 
16% 20,0% 15,0% 10% 

 
Tabelul nr. 2 arată o dată în plus faptul că nu trebuie confundat inversul lui PER (K0) 

cu costul capitalului propriu. Se observă că la acelaşi nivel al K0 (de exemplu, 10%) pot 
corespunde mai multe valori pentru costul capitalului propriu (14% şi 16%). 

De asemenea, idea conform căreia un PER ridicat, de exemplu de 20, implică 
perspective de creştere puternică, nu este valabilă decât pentru un cost dat al capitalului 
propriu, întrucât, aşa cum se observă şi din tabelul nr. 1, la aceeaşi rată de creştere a 
dividendului pe acţiune (g), pot corespunde PER-uri foarte diferite (40, 20, 10) în funcţie de 
costul capitalului propriu. 

 
 



 
 

PER depinde de b, Rf şi Rc. Prin estimarea previzională a acestor parametri se poate 
evalua PER. 
 În funcţie de mărimea acestor parametri pot fi evidenţiate două cazuri particulare: 
 a) b = 0, adică întreprinderea nu reinvesteşte nimic din profitul său net obţinut, 
creşterea fiind nulă (g = b x Rf = 0) şi deci: PER = 1/Rc sau Rc = 1/PER, adică inversul lui 
PER este acelaşi cu costul capitalului propriu; 
 b) Rc = Rf, adică costul capitalului propriu este identic cu rata rentabilităţii 
financiare, rezultând: 

PER = 
)1(

11
bRc

b
RfbRc

b
−

−
=

⋅−
− = 1/Rc. 

În acest caz, investiţiile întreprinse de întreprindere nu contribuie la crearea de 
valoare, sau altfel spus, valoarea actualizată netă a investiţiilor este nulă. 
 Astfel, identitatea dintre costul capitalului propriu şi inversul lui PER este valabilă 
numai în aceste circumstanţe speciale. 
 

B) Modelul de evaluare a activelor financiare 
 În secţiunea precedentă am determinat costului capitalului propriu al unei 
întreprinderi pornind de la un anumit număr de variabile (dividende, preţ al acţiunii, rată de 
creştere a dividendului  etc.), folosind modelele actuariale, în cadrul cărora un loc deosebit îl 
ocupă modelul Gordon şi Shapiro. 
 Este evident faptul că aceste modele actuariale prezintă un interes practic deosebit. 
Cu toate acestea ele au o serie de limite. 
 Astfel, în primul rând, necesită cunoaşterea sau anticiparea corectă a ratei de 
creştere a întreprinderii pe termen lung, ceea ce constituie un demers destul de dificil şi 
totodată riscant. O eroare de previziune, în acest context, va avea consecinţe foarte 
importante pentru calculul costului capitalului propriu al unei întreprinderi. 
 În al doilea rând, se poate remarca faptul că, într-o oarecare măsură aceste modele 
sunt "deconectate" de la condiţiile pieţei financiare. Costul capitalului propriu astfel 
determinat, depinde, în mod esenţial, de variabilele interne gestiunii întreprinderii. 
 În cel de-al treilea rând aceste modele nu reuşesc să includă în calcul riscul. 
 Modelul care încearcă să atenueze, într-o oarecare măsură, aceste dezavantaje şi să 
furnizeze, în acelaşi timp, o altă metodă de estimare a costului capitalului propriu este 
modelul de evaluare a activelor financiare (CAPM, în limba engleză sau MEDAF, în 
limba franceză). 
 Acest model poate fi considerat unul din fundamentele de bază ale teoriei financiare 
moderne. El permite estimarea ratei de rentabilitate cerută de acţionari, adică rata costului 
capitalului propriu pornind de la numai trei variabile, şi anume: rata rentabilităţii unui 

 
 



 
 

activ fără risc, rata rentabilităţii medii pe piaţa financiară şi coeficientul de risc (βs) numit 
risc sistematic al activului. 
 Din analizele  efectuate pe pieţele financiare se observă că există o corelaţie directă 
între rentabilitatea plasamentului şi riscul încorporat.  
 Modelul de evaluare a activelor financiare evidenţiază legătura dintre nivelul 
rentabilităţii şi nivelul riscului şi evaluează prima de risc pentru investitor, conform 
următoarei relaţii: 

Rc  = RF + βS(RM – RF)      (1) 
în care: 
 Rc = rata costului capitalului propriu; 
 RF = rata rentabilităţii activului fără risc sau rata fără risc (de obicei, rata titlurilor 
emise de stat sau rata dobânzii la CEC, bancă garantată de stat); 
 βS (RM – RF) = prima de risc; 
 βS = coeficientul de sensibilitate; acesta măsoară sensibilitatea ratei rentabilităţii unui 
activ faţă de rentabilitatea medie a pieţei; 
 RM – RF  = prima riscului sistematic; 
 RM  = rata rentabilităţii medii de pe piaţa financiară 
 Reprezentarea grafică a relaţiei (1) este o dreaptă denumită dreapta titlurilor. Pentru 
o piaţă în echilibru, toate titlurile sunt situate pe această dreaptă. 
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în care: 
Cov (Rc, RM) = covarianţa între rata de rentabilitate a activului şi rata de rentabilitate 

a pieţei; 
 2

Mσ = dispersia ratei de rentabilitate a pieţei. 

 Coeficientul de sensibilitate βs este egal cu 1 atunci când randamentul plasamentului 
corespunde rentabilităţii medii a pieţei. Cu cât βs este mai ridicat, cu atât riscul este mai 
important. Titlurile cu un coeficient de risc supraunitar prezintă un risc mai ridicat decât 
riscul mediu al pieţei, iar cele cu coeficientul de risc subunitar prezintă un risc mai mic. 
 Riscul global al unui activ poate fi descompus în: 

- risc sistematic (de piaţă sau nediversificabil); 
- risc specific titlului negociat pe piaţă (risc individual sau diversificabil). 

 
 



 
 

 Riscul sistematic sau de piaţă este determinat de evenimente neprevăzute, care au 
incidenţă asupra tuturor titlurilor, cum ar fi, de exemplu, un conflict militar sau situaţia 
generală a economiei naţionale. 
 Riscul specific este determinat de evenimente care nu influenţează decât titlul 
considerat, cum ar fi, de exemplu, eşecul unei investiţii productive. Riscul specific poate fi 
eliminat prin diversificare. Dacă investitorul are un portofoliu de titluri suficient de 
diversificat, se realizează o compensaţie între câştigurile realizate la unele titluri şi pierderile 
înregistrate la alte titluri. Dar, cu cât adăugăm mai multe titluri, de la un anumit număr de 
titluri încolo, mai precis 15  20, riscul total se va reduce foarte puţin sau deloc. ÷
 Investitorii vor suporta astfel numai riscul sistematic, şi ca atare, li se cuvine o primă 
de risc pentru a-i despăgubi. 
 Prima de risc, la rândul său, cuprinde: 
 - prima de risc de exploatare; 
 - prima de risc financiar. 

Coeficientul de risc se poate exprima astfel: 

 βS = βa ⎥⎦
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în care: 
 βa = componenta riscului sistematic determinată de rentabilitatea de exploatare şi 
influenţa politicii de finanţare. 
 Înlocuind coeficientul de risc în (1), rata costului capitalului propriu devine: 

 Rc = RF + βa(RM – RF) + βa(1-T)⋅
C
D ⋅(RM – RF)   (5) 

în care: 
 βa⋅ (RM – RF ) = prima de risc de exploatare; 

βa(1-T)⋅
C
D ⋅(RM – RF) = prima de risc financiar. 

Aplicaţie 
O societate comercială are la 1.1.2006 un capital investit de 1.850 mil. lei, din care 

1.110 mil. lei capitaluri proprii şi 740 mil. lei capitaluri împrumutate. Această societate 
intenţionează să investească într-un proiect de 650 mil. lei al cărui risc de exploatare 
corespunde riscului mediu al investiţiilor sale. Coeficientul de sensibilitate constatat pe piaţa 
bursieră este egal cu 2. Structura de finanţare a proiectului este identică cu cea financiară a 
întreprinderii. Să se determine rata costului capitalului propriu pentru acest proiect, ştiind 
că rata rentabilităţii fără risc este 30%, iar rata medie de rentabilitate anticipată pe piaţă este 
de 35%. Să se descompună prima de risc totală în componentele sale. 

Rc = RF + βS(RM – RF) = [0,3 + 2(0,35 – 0,3)]100 = 40%. 
Costul capitalurilor proprii este de 40% şi cuprinde: 
- rata rentabilităţii activului fără risc = 30%; 

 
 



 
 

- prima de risc totală = 10%. 
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Capitalul pentru finanţarea proiectului este de 650 mil. lei, structura fiind identică cu 
cea a întreprinderii înainte de realizarea proiectului şi deci: 

C/D = 1110/740 = 1,5 deci C = 1,5 D; C + D = 650 mil. lei. 
Conform acestui sistem rezultă că C (capitalurile proprii) = 390 mil. lei şi D 

(datoriile) = 260 mil. lei. 
Capitalul total al întreprinderii devine 2500 mil. lei (1850 + 650), din care 1500 mil. 

lei capitaluri proprii şi 1000 mil. lei datorii. 

βa = 

1500
100025011

2

),( −+
= 2/1,495 = 1,34. 

Prima de risc de exploatare: 
βa(RM – RF) = 1,34(0,35 – 0,3)100 = 6,7%; 
Prima de risc financiar: 
βa(RM – RF)(1 –T)D/C = 1,34(0,35 – 0,3)(1 – 0,25) (1000/1500)100 = 3,35%. 

 Singure, capitalurile proprii nu pot asigura acoperirea în totalitate a nevoilor de 
finanţare ale întreprinderii şi deci nici finanţarea integrală a investiţiilor. Pentru aceasta ea 
trebuie să facă apel, într-o măsură mai mare sau mai mică, şi la capitalurile împrumutate. 

 
 
4.2.2. Capitalurile împrumutate 

 Capitalurile împrumutate desemnează totalitatea surselor financiare utilizate de 
întreprindere, care nu sunt proprietatea acesteia, ele aparţinând terţilor (bănci, creditori, 
furnizori etc.). Spre deosebire de capitalurile proprii, în momentul atragerii acestora este 
stabilit un termen limită la care acestea devin scadente, precum şi o contraprestaţie (sub 
forma unei sume de bani) la care este obligată întreprinderea în schimbul utilizării lor. 
 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS 23) prevăd că în categoria costurilor 
îndatorării (a contraprestaţiei datorate pentru utilizarea capitalului atras) pot fi incluse: 

 dobânzile corespunzătoare descoperirilor de cont şi împrumuturilor pe termen 
scurt şi lung; 

 amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor; 
 amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii 

împrumuturilor; 

 
 



 
 

 cheltuielile de finanţare aferente contractelor de leasing financiar recunoscute în 
conformitate cu IAS 17 – Leasing; 

 diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută, în măsura în care 
acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. 

 Apelarea la împrumuturi prezintă pentru întreprindere o serie de avantaje, dar şi 
dezavantaje. Printre avantaje amintim: 

 rata dobânzii la capitalurile împrumutate este limitată, ceea ce înseamnă că o 
eventuală creştere a profiturilor ca urmare a utilizării eficiente a capitalurilor 
atrase suplimentar se repartizează numai acţionarilor prin dividende sau 
capitalizare; 

 proprietarii firmei îşi păstrează controlul asupra gestiunii afacerii atunci când 
utilizează finanţarea prin împrumuturi; 

 dobânzile plătite sunt, potrivit legislaţiei fiscale, cheltuieli deductibile în anumite 
limite în calculul impozitului pe profit, ceea ce le reduce şi mai mult costul 
relativ, spre deosebire de dividende pentru care se plăteşte atât impozit pe profit 
cât şi impozit pe dividende; 

 de multe ori procurarea de resurse financiare prin contractarea de împrumuturi 
este mult mai uşor de realizat decât majorarea capitalurilor proprii. 

Dezavantajele împrumuturilor vizează în principal: 
dobânzile reprezintă o cheltuială fixă. Dacă cifra de afaceri a întreprinderii scade, 
s-ar putea ca marja cheltuielilor variabile (diferenţa dintre cifra de afaceri şi 
cheltuielile variabile) să nu mai poată acoperi cheltuielile fixe, în cadrul cărora 
dobânzile sunt o componentă importantă, întreprinderea înregistrând pierderi; 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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creşterea nivelului datoriilor creşte riscul de încetare a plăţilor împreună cu 
costurile asociate falimentului. Astfel, chiar dacă îndatorarea conduce la creşterea 
profitului pe acţiune, datorită riscului mai mare de insolvabilitate valoarea 
acţiunilor poate scădea; 
de regulă, datoriile au o scadenţă fixă şi conducerea firmei trebuie să reproiecteze 
întregul flux de încasări şi plăţi, pentru a asigura rambursarea acestora la 
momentul respectiv; 
deoarece capitalurile împrumutate pe termen lung implică un angajament pe o 
perioadă lungă de timp şi riscul asociat acestora este mai ridicat; 
apelarea la împrumuturi se face până la anumite limite stabilite în funcţie de 
capitalul propriu, peste care ratele dobânzilor devin mult mai mari, iar condiţiile 
de acordare mult mai restrictive. 

De aceea înaintea angajării oricărui contract de împrumut se impune o inventariere 
atentă a necesarului de resurse şi a posibilităţilor de utilizare eficientă a acestora. 

 
 



 
 

După gradul lor de exigibilitate capitalurile împrumutate de o întreprindere se 
grupează în două categorii: 

 capitaluri atrase (împrumutate) pe termen mediu şi lung; 
 capitaluri atrase (împrumutate) sau datorii pe termen scurt. 

 Apelarea la acest gen de capitaluri este impusă de natura şi durata utilizărilor pe care 
trebuie să le finanţeze. Astfel, dacă firma doreşte să efectueze o investiţie în mijloace fixe 
productive şi nu dispune de surse proprii suficiente, pentru completarea necesarului de 
fonduri va apela la împrumuturi pe termen mediu şi lung, care îi conferă o anumită 
stabilitate financiară şi îi reduc riscul de insolvabilitate. 
 Dacă, dimpotrivă, firma are nevoie de fonduri pentru finanţarea necesităţilor ciclului 
de exploatare (aprovizionare - producţie - desfacere) este mult mai indicat să apeleze la 
împrumuturi pe termen scurt, care se obţin mai uşor. 
 Raportul dintre aceste două categorii de împrumuturi diferă de la o întreprindere la 
alta în funcţie de dobânzile percepute de bănci, de bonitatea şi solvabilitatea întreprinderii, 
de elementele de activ pe care sunt destinate să le finanţeze etc. 

 
Capitalurile împrumutate pe termen mediu şi lung 

 Au o exigibilitate mai mare de un an, fiind destinate să finanţeze, împreună cu 
capitalurile proprii, investiţiile de procurare a elementelor de capital fix şi a celor de capital 
circulant cu caracter de permanenţă. După provenienţa lor, capitalurile împrumutate pe 
termen mediu şi lung se pot grupa la rândul lor în următoarele categorii: 

 credite pe termen mediu şi lung; 
 împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni; 
 leasingul. 

A. CREDITELE PE TERMEN MEDIU SAU LUNG  
Sunt acordate, pentru finanţarea unor investiţii, de către băncile comerciale sau alte 

instituţii specializate (bănci de afaceri sau de investiţii). De regulă, băncile comerciale se 
ocupă cu creditarea pe termen mediu şi scurt şi mai rar acordă credite pe termen lung pentru 
a diminua riscurile de neplată. În aceste condiţii, în unele ţări operaţiunile de creditare pe 
termen lung sunt susţinute şi de către stat, prin intermediul unor instituţii financiare 
specializate sau de către diverse instituţii financiare private, nebancare (companii de 
asigurări, fonduri de pensii, fonduri mutuale etc.). 
 Băncile comerciale acordă credite de investiţii pentru un interval de timp cuprins 
între 1 ÷5 ani (pe termen mediu) şi peste 5 ani  (pe termen lung), pe baza unor garanţii 
temeinice şi a unei documentaţii tehnico-economice bine fundamentate. 
 Pentru fiecare proiect de investiţii care implică finanţarea bancară (credite pe termen 
mediu şi lung) se constituie un dosar al cererii de creditare. 
 Analiza nevoii de finanţare se face în cadrul unui plan de finanţare care cuprinde 
nevoile şi sursele pentru anii următori. Nevoile de finanţare sunt parţial sprijinite pe credite 

 
 



 
 

de o mărime şi durată adaptate caracteristicilor şi structurii financiare a întreprinderii. 
Creditele bancare nu finanţează niciodată proiectele de investiţii în proporţie de 100% şi de 
aceea întreprinderea contribuie şi cu alte surse (autofinanţare, împrumuturi obligatare, 
aportul acţionarilor, etc.) la acoperirea financiară a acestora. 
 Garanţiile pot fi sub forma: 

 ipotecii asupra unor bunuri imobile prin definiţie (clădiri, construcţii, terenuri, 
etc.) sau prin destinaţie (instalaţii fixate în spaţiu, furnale, forje, cuptoare, etc.); 

 gajului asupra unor bunuri mobile fără deposedare (maşini, utilaje) aflate în 
proprietatea  împrumutatului, valorificabile pe piaţă sau cu deposedare (acţiuni, 
obligaţiuni, metale preţioase); 

 cesiunii de creanţă privind drepturi de încasat, rezultate din contracte ferme de 
livrare a produselor către parteneri cu bonitate recunoscută de bancă; 

 cesiunii drepturilor de despăgubire din asigurările care constituie o garanţie 
suplimentară a băncii pentru bunurile ipotecate sau gajate; 

 scrisorilor de garanţie emise de bănci sau instituţii financiare din ţară şi din 
străinătate. 

 Documentaţia tehnico-economică cuprinde memorii justificative pentru listele de 
utilaje, studiul de fezabilitate bazat pe analiza propriei activităţi şi a perspectivelor sale, 
proiecţia surselor şi a utilizării lor, până la rambursarea creditului, ultimul bilanţ încheiat şi 
documentele prin care se atestă proprietatea şi neafectarea bunurilor constituite ca garanţii. 
Dobânda la creditul bancar pe termen mediu şi lung, de obicei, se negociază, nivelul ei fiind 
determinat în funcţie de termenele de rambursare solicitate şi de situaţia financiară a 
întreprinderii. 
 Costul creditului bancar pe termen mediu şi lung poate fi exprimat prin: 

 costul nominal (costul menţionat în contractul de creditare şi pe care 
întreprinderea îl plăteşte băncii finanţatoare); 

 costul total, care ţine cont şi de nivelul comisioanelor şi spezelor bancare 
implicate de obţinerea unui anumit împrumut, precum şi de celelalte costuri 
suplimentare conexe, cum ar fi impunerea menţinerii unui sold de compensare, 
deschiderea unui nou cont bancar, etc. 

 costul net suportat de întreprindere, egal cu costul nominal x (1–T), dacă 
dobânzile sunt deductibile în calculul impozitului pe profit; 

 costul anualizat, care apare atunci când întreprinderea nu realizează o singură 
plată în contul dobânzii şi al părţii principale a împrumutului, plătind de 2, 3 sau 
mai multe ori pe an. Costul anualizat (Ca) poate fi determinat după formula: 

Ca = (1 + rdp)n – 1, 
în care: 

 
 



 
 

• rdp – rata dobânzii dintr-o perioadă. De exemplu dacă rata anuală a dobânzii 
este de 8% şi se realizează 4 plăţi trimestriale în contul împrumutului, rdp va 
fi egal cu 2%; 

• n – numărul de perioade de plată dintr-un an.  
 costul actualizat al împrumutului, care ţine cont de evoluţia puterii de cumpărare 

a banilor în timp şi are caracterul unei rate interne de rentabilitate a operaţiunii de 
împrumut pe termen mediu şi lung. Costul actualizat este o categorie importantă, 
utilizată în selecţia dintre mai multe posibilităţi de finanţare aflate la dispoziţia 
întreprinderii (autofinanţare, emisiunea de noi acţiuni şi obligaţiuni, credite 
bancare, etc), precum şi pentru determinarea eficienţei în sine a variantei 
respective de finanţare. 

 Costul actualizat al împrumuturilor este dat, astfel, de acea rată de actualizare rd care 
permite egalarea sumei datoriilor contractate, în cazul nostru D, cu anuităţile (rate de 
rambursat şi dobânzi – Ai) actualizate cu această rată, astfel: 
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 În continuare, vom defalca anuităţile ţinând cont de deductibilitatea cheltuielilor cu 
dobânzile în calculul impozitului pe profit, precum şi de modul de rambursare a părţii 
principale a împrumutului, respectiv integral la sfârşitul contractului de creditare peste n ani, 
proporţional în timp sau neuniform în timp. 
Astfel: 
 a) dacă dobânzile nu sunt deductibile în calculul impozitului pe profit 
  - cu rambursarea întregii sume la sfârşitul celor n ani: 
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            - cu rambursarea neuniformă în timp: 
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în care: 
 d = rata dobânzii; 
 Ri = amortizarea anuală ( rata de rambursat anuală ); 
 Di = suma rămasă de rambursat la începutul anului "i". 
 Între Ri şi Di sunt valabile următoarele relaţii: 
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  - cu rambursarea proporţională în timp: 

 În acest caz, R1 = R2 = ... = Rn = R = 
n
D , şi deci relaţia (3) devine: 
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 b) dacă dobânzile sunt deductibile în calculul impozitului pe profit 
 În această situaţie sarcina reală suportată de întreprindere este mai mică, adică la 
nivelul d (1 - T), în care: 
 T = cota de impozit pe profit. 
 Astfel, relaţiile (2), (3) şi (4) devin: 
  - cu rambursarea întregii sume la sfârşitul celor n ani: 
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  - cu rambursarea neuniformă în timp: 
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  - cu rambursarea proporţională în timp: 
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 În relaţiile de mai sus expresiile Di⋅d şi Di⋅d(1-T) reprezintă dobânzile plătite şi 
respectiv suportate de întreprindere. 
 O menţiune specială care trebuie făcută, îndeosebi în condiţiile actuale ale ţării 
noastre, este aceea că rata dobânzii poate fi fixă sau variabilă. În primul caz, fluxurile de 
dobânzi sunt cunoscute de la început, iar în cel de-al doilea caz, acestea pot fi numai 
estimate cu o anumită probabilitate. 
 De asemenea, dat fiind faptul că apar şi o serie de cheltuieli legate de gestionarea 
împrumutului, împrumutatul suportă, în plus faţă de anuităţile de rambursat, şi aceste 
cheltuieli (dacă ele trebuiesc plătite ulterior momentului acordării creditului) sau creditul pe 
care-l primeşte este diminuat cu suma corespunzătoare acestor cheltuieli (dacă ele trebuiesc 
plătite în momentul acordării creditului). Chiar dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate 
efectiv din respectivul credit, ele au o legătură directă cu acesta, iar pentru a cunoaşte cu 
exactitate costul unui împrumut trebuie să se ţină neapărat seama de aceste cheltuieli, care 
uneori pot atinge limite considerabile. 
 Rambursarea acestor împrumuturi se face potrivit unui scadenţar, de regulă, în rate 
anuale constante, deşi este posibilă şi practicarea unor rate anuale regresive sau progresive. 
 Un avantaj al acestor împrumuturi faţă de emisiunea de obligaţiuni se datorează 
flexibilităţii lor. Astfel, o emisiune de obligaţiuni este subscrisă de mai mulţi deţinători 
diferiţi, ceea ce face aproape imposibilă orice tentativă de modificare a termenilor acordului 
iniţial, chiar dacă noile condiţii economice ar justifica aceste modificări. În cazul creditelor 

 
 



 
 

pe termen mediu şi lung beneficiarul se poate întâlni cu creditorul pentru a modifica 
termenii contractului iniţial. 
 Acest mod de finanţare reprezintă, de asemenea, o importantă sursă de fonduri pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii al căror acces pe pieţele de capital este limitat. 
 

B. CREDITUL OBLIGATAR 
 Pe lângă capitalul propriu şi de finanţarea prin credite bancare,  firmele pot atrage 
surse de finanţare semnificative prin emisiunea de împrumuturi obligatare. 
 Pentru orice întreprindere, în unele situaţii, capitalul propriu este insuficient pentru 
acoperirea nevoilor de finanţare, iar creşterea acestuia (prin subscrieri noi de numerar sau 
prin încorporarea rezervelor) poate întâmpina dificultăţi, atât de ordin tehnic, cât şi datorită 
riscurilor inerente, referitoare la eventualitatea pierderii controlului asupra firmei de către 
acţionarii existenţi. În plus, contractarea de credite bancare de la instituţii specializate 
implică pentru întreprindere costuri mai ridicate şi condiţii de obţinere mai restrictive. 
Acestea sunt motivele care determină întreprinderile, îndeosebi pe cele mari şi cotate la 
bursă, să recurgă la împrumuturi obligatare. 
 Pentru ţările în care această formă de mobilizare a capitalului este o practică uzuală, 
emisiunea de obligaţiuni, ca modalitate de atragere a economiilor publice, este disponibilă şi 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii necotate la bursă, prin asocierea acestora în 
contractarea de împrumuturi în nume comun. În acest caz, emisiunea are loc fie prin 
asocierea mai multor întreprinderi care garantează solidar împrumutul, fie prin intermediul 
unor instituţii sau organisme de plasament colectiv, care distribuie capitalurile mobilizate 
sub formă de credite întreprinderilor emitente.  
 Pentru ca o întreprindere să poată avea acces pe piaţa obligatară, trebuie să 
îndeplinească un set minimal de condiţii: 

 să fie societate pe acţiuni; 
 întreprinderea să fi desfăşurat activitate reflectată în bilanţul aprobat de acţionari 

pentru un număr minim de ani (în general 2 - 3 ani); 
 emiterea de obligaţiuni prin subscripţie publică se face pe bază de prospect de 

emisiune publicat de administratorii societăţii în condiţiile Legii privind valorile 
mobiliare şi bursele de valori care va cuprinde: 

  a) denumirea, obiectul de activitate, sediul şi durata societăţii; 
  b) capitalul social şi rezervele; 
  c) data publicării în Monitorul Oficial al României a încheierii de 
înmatriculare şi modificările ce s-au adus actului constitutiv; 
  d) situaţia activului net după ultimul bilanţ contabil aprobat; 
  e) categoriile de acţiuni emise de societate; 
  f) sarcinile ce grevează imobilele societăţii; 

 
 



 
 

g) suma totală a obligaţiunilor ce urmează să fie emise şi a celor care au mai 
fost emise, modul de rambursare, valoarea nominală a obligaţiunilor, 
dobânda lor, indicarea dacă sunt nominative sau la purtător; 
h) data la care a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinare care a 
aprobat emiterea de obligaţiuni. 

 valoarea obligaţiunilor subscrise trebuie să fie integral vărsate. 
 Aceste cerinţe sunt specificate în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi 
în Ordonanţa de urgenţă nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990. 
 De asemenea, în conformitate cu art. 118 din legea mai sus menţionată, se precizează 
că o societate pe acţiuni poate emite obligaţiuni nominative sau la purtător pentru o sumă de 
până la ¾  din capitalul social vărsat, existent în ultimul bilanţ. Ele trebuie să fie de o 
valoare egală, pentru a acorda posesorilor lor drepturi egale. 
 Valoarea nominală a unei obligaţiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei noi, cu excepţia 
valorii nominale a obligaţiunilor convertibile în acţiuni care va trebui să fie egală cu cea a 
acţiunilor. Obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale societăţii emitente, în 
condiţiile stabilite în prospectul de ofertă publică. 
 Obligaţiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă 
dematerializată, prin înscriere în cont. 
 Putem, aşadar, defini obligaţiunea ca fiind un titlu de credit (de valoare) ce atestă un 
împrumut pe termen mediu şi lung pe care emitentul se angajează să-l ramburseze într-un 
interval de timp determinat şi care dă dreptul deţinătorului său (creditorului întreprinderii) la 
o dobândă anuală certă, pe toată durata, indiferent de situaţia economico-financiară a 
emitentului. 
 În sensul mai bune înţelegeri a mecanismului de formare a capitalului prin 
intermediul obligaţiunilor şi a consecinţelor financiare ale emisiunii de obligaţiuni, se poate 
face o paralelă cu mecanismul formării capitalului prin emisiunea de acţiuni. Acţionarul 
societăţii comerciale este proprietarul unei părţi a societăţii şi îşi asumă riscurile şi 
perspectivele de profit. Obligatarul, din contră, împrumută întreprinderea pentru o perioadă 
de timp determinată cu o dobândă stabilită în momentul emisiunii, şi în caz de faliment a 
acesteia, urmăreşte pe cale juridică recuperarea drepturilor sale. Acţionarul are drept de vot 
în adunarea generală a acţionarilor (AGA) în ceea ce priveşte administrarea întreprinderii şi 
împărţirea profitului pentru dividende şi/sau capitalizare, în timp ce deţinătorul de 
obligaţiuni deliberează în cadrul adunării deţinătorilor de obligaţiuni în ceea ce priveşte 
drepturile sale. Adunarea deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită poate să numească un 
reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni şi unul sau mai mulţi supleanţi, cu dreptul de a-i 
reprezenta faţă de societate şi în justiţie. 
 Emisiunea de obligaţiuni este hotărâtă de AGA şi nu de Consiliul de Administraţie 
sau de managerul întreprinderii, întrucât legiuitorul a urmărit să protejeze subscriitorii de 
obligaţiuni faţă de societăţile comerciale care nu oferă toate garanţiile necesare rambursării 

 
 



 
 

împrumutului. În plus, legiuitorul cere maximum de informaţii care să fie puse la îndemâna 
viitorului obligatar pentru ca acesta să ia decizia cumpărării de obligaţiuni în cunoştinţă de 
cauză. 
 În afara trăsăturilor ce derivă din setul de condiţii prezentate anterior, un împrumut 
obligatar prezintă şi următoarele caracteristici: 
 Valoarea nominală a obligaţiunii este partea din capitalul împrumutat, reprezentată 
de fiecare titlu. O valoare nominală mică are avantajul de a favoriza tranzacţiile şi 
incovenientul de a complica gestiunea creanţelor. 
 Preţul de emisiune reprezintă suma plătită de subscriitor pentru a deveni 
proprietarul titlului. În unele situaţii, preţul de emisiune este egal cu valoarea nominală a 
titlului, iar în alte situaţii, există o diferenţă între valoarea nominală şi preţul de emisiune, 
diferenţă numită primă de emisiune. 
 Data de folosinţă este data de la care începe scurgerea dobânzilor. 
 Data de reglementare este data când investitorii depun sumele pentru titlurile 
subscrise. 
 Mărimea dobânzii. Emitentul remunerează capitalurile împrumutate, printr-o 
dobândă periodică pe baza unui cupon detaşabil de obligaţiune. Dobânda se determină 
aplicând la valoarea nominală a titlului rata dobânzii stabilită prin prospectul de emisiune. 
Apar următoarele situaţii: 

 în cazul obligaţiunilor cu dobândă fixă, mărimea dobânzii adusă de un cupon 
periodic este stabilită şi cunoscută dinainte; 

 în cazul obligaţiunilor cu dobândă variabilă, mărimea dobânzii nu este 
determinată la emisiune, ci ea depinde de evoluţia unei rate de referinţă (rata 
dobânzii pe piaţa monetară sau pe cea obligatară); 

 în cazul obligaţiunilor indexate dobânda şi/sau preţul de rambursare variază în 
funcţie de un indice determinat. Atunci când variază dobânda este vorba de un 
împrumut cu dobândă indexată. Dacă variază suma obligaţiunii este vorba de un 
capital indexat, iar dacă este majorată numai prima de rambursare, este vorba de 
un împrumut cu primă indexată. În general, indexarea se face în funcţie de 
evoluţia volumului producţiei, cifrei de afaceri, rezultatelor, etc. 

 Modalităţi de rambursare 
 În practica financiară, se utilizează mai multe modalităţi de rambursare. Un 
împrumut obligatar poate comporta una sau mai multe clauze de amortizare. În general, se 
disting: 
 a)  amortizarea normală a împrumutului; 
 b)  amortizarea cu clauze de rambursare anticipată. 
 a) Amortizarea normală este prezentată, totdeauna, printr-un tabel, şi se poate realiza 
conform mai multor metode, dintre care cele mai utilizate sunt: 

 în tranşe egale ( prin amortisment constant ); 

 
 



 
 

 prin anuităţi constante; 
 integrală la sfârşitul perioadei sau "în fine". 

 Amortizarea în tranşe egale presupune rambursarea unui număr egal de titluri în 
fiecare an. 
 Amortizarea prin anuităţi constante 
 Anuitatea unui împrumut este suma anuală totală alcătuită din dobândă şi rata 
creditului pe care emitentul o foloseşte pentru plata datoriei. 
 Valoarea anuităţii se determină conform formulei: 

 A = nd
dD

−+−
⋅

)1(1
        (8) 

în care: 
 A = anuitatea de rambursat; 
 D = valoarea creditului obligatar; 
 d = rata dobânzii; 
 n = durata creditului. 
 În funcţie de nivelul ratei dobânzii şi durata creditului, valoarea coeficientului 

d
d n−+− )1(1  sau uneori chiar a lui nd

d
−+− )1(1

se găseşte calculată în tabelele matematice. 

 Amortizarea integrală la sfârşitul perioadei sau "la fine", este cazul cel mai frecvent 
şi presupune că emitentul rambursează în totalitate împrumutul la scadenţă. 
 Prin utilizarea metodelor de amortizare prezentate rambursarea se face, în general, la 
paritate, iar titlurile ce urmează a fi rambursate sunt, de cele mai multe ori, desemnate fie 
prin tragere la sorţi a seriilor şi a numerelor obligaţiunilor, fie răscumpărate la bursă în 
echivalent cu cel mult jumătate din suma de amortizat. 
 b) Amortizarea anticipată 
 Rambursarea se poate face şi anticipat, dacă acest drept a fost prevăzut la emisiune. 
În acest caz, uneori societatea comercială acoperă împrumutul printr-un alt împrumut având 
o dobândă inferioară. 
 Conform art. 126 din legea mai sus menţionată, în ţara noastră, obligaţiunile se 
rambursează de societatea emitentă la scadenţă. 
 Înainte de scadenţă, obligaţiunile din aceeaşi emisiune şi cu aceeaşi valoare vor fi 
rambursate, prin tragere la sorţi, la o sumă superioară valorii lor nominale, stabilită de 
societate şi anunţată public, cu cel puţin 15 zile înainte de data tragerii la sorţi. 
 Există o mare varietate de tipuri de obligaţiuni. Astfel: 

 în funcţie de rata nominală a dobânzii întâlnim: 
 obligaţiuni cu dobândă fixă; 
 obligaţiuni cu dobândă variabilă; 
 obligaţiuni indexate. 

 
 



 
 

 în funcţie de drepturile ataşate obligaţiunii (fie ale emitentului, fie ale 
deţinătorului), întâlnim: 

 obligaţiuni clasice;  
 obligaţiuni participative; 
 obligaţiuni cu fereastră; 
 obligaţiuni convertibile în acţiuni; 
 obligaţiuni cu bonuri de subscripţie la acţiuni. 

 În afara împrumuturilor obligatare obţinute pe baza tipurilor de obligaţiuni prezentate 
şi care sunt rezervate întreprinderilor care au acces pe piaţa financiară, în practica financiară 
se întâlnesc şi împrumuturi obligatare grupate sau colective. 
 În ceea ce priveşte costul creditului obligatar, formulele stabilite anterior pentru 
creditul bancar pe termen mediu şi lung sunt valabile şi aici şi se aplică fără dificultăţi. 
Singura situaţie mai deosebită apare atunci când împrumutul obligatar se emite cu primă de 
emisiune. 
 Considerăm o întreprindere care emite N obligaţiuni, cu valoarea nominală VN şi cu 
preţul de emisiune PE, cu PE < VN. Suma efectiv încasată este N⋅PE. Întreprinderea are 
posibilitatea să-şi diminueze suma profitului impozabil cu diferenţa dintre valoarea 
nominală şi preţul de emisiune, pe măsură ce obligaţiunile emise sunt rambursate la 
valoarea lor nominală. Dacă întreprinderea rambursează suma aferentă a Ni obligaţiuni în 
anul "i", ea îşi poate diminua profitul impozabil cu o sumă egală cu prima de emisiune 
plătită acestor obligaţiuni, adică Ni⋅(VN - PE). Această diminuare calculată, îi permite, dacă 
este profitabilă, să realizeze o economie de impozit egală cu Ni⋅(VN - PE)⋅T. 
 Aşadar, costul rd al unui împrumut obligatar, emis cu primă, se obţine ca soluţie a 
ecuaţiei: 

 N⋅PE = ∑
= +

⋅−−n
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în care Ai este anuitatea ce trebuie rambursată, calculată conform metodelor prezentate mai 
sus. 
 
 C. LEASINGUL 

Leasingul este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei 
plăţi sau a unei serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de 
timp. 
 În cadrul operaţiunilor de leasing sunt incluse şi contractele de închiriere a unui bun 
ce cuprind o clauză care oferă locatarului opţiunea de a deveni proprietarul bunului, dacă 
sunt îndeplinite condiţiile convenite. Aceste contracte sunt denumite şi contracte de 
închiriere cu opţiune de cumpărare. 

Fiind o tehnică complexă, leasingul presupune participarea mai multor parteneri: 

 
 



 
 

 locatorul (finanţatorul, cumpărătorul şi proprietarul echipamentului) este, 
de regulă, o societate financiară, o bancă specializată în plasarea capitalului în 
investiţii pe durată medie sau lungă în condiţii optime de rentabilitate, o bancă 
comercială, societate de asigurări, o societate de leasing sau chiar furnizorul 
echipamentului. În situaţia în care valoarea bunului ce face obiectul contractului 
de leasing este deosebit de mare, locatorul poate contacta şi alte societăţi 
financiare pentru a finanţa împreună investiţia, devenind astfel cofinanţator; 

 locatarul (chiriaşul, utilizatorul sau beneficiarul) este, în fapt, partenerul cheie 
şi iniţiatorul unei operaţiuni de leasing, de capacitatea sa depinzând, în mare 
măsură, rentabilitatea şi, implicit, succesul întregii operaţiuni. Acesta are interesul 
de a folosi un bun fără a investi în achiziţionarea lui foarte mult, imobilizându-şi 
astfel lichidităţile. În felul acesta, beneficiarul poate  fie să-şi dirijeze fondurile 
proprii în alte direcţii, fie să achiziţioneze bunuri ce depăşesc, ca valoare, 
posibilităţile sale de autofinanţare, fără a avea posibilitatea subînchirierii lor; 

 furnizorul (vânzătorul bunului) poate fi producătorul acestuia sau o firmă 
distribuitoare care l-a achiziţionat anterior de la producător; 

 societatea de asigurări este aceea care încheie contractul de asigurare cu 
locatorul, emite poliţa de asigurare acestuia, iar în caz de necesitate achită 
contravaloarea poliţei de asigurare. 

 Leasingul comportă trei faze (contractare, cumpărare şi închiriere) şi generează 
relaţii între parteneri, precum situaţia descrisă în figura nr. 1. 

În contractul de leasing iniţiativa aparţine astfel locatarului. Acesta alege 
echipamentul de care are nevoie în urma studierii ofertelor existente pe piaţă, după care 
contactează locatorul şi negociază un contract. Locatorul cumpără echipamentul de la un 
furnizor în baza unui contract de vânzare-cumpărare, negociind, în plus, şi unele clauze 
specifice: livrarea şi instalarea echipamentului comandat la data şi locul convenite prin 
contract; garanţia că echipamentul comandat este conform cu ceea ce s-a specificat de către 
utilizator. 
 Contractul de închiriere (locaţie) de bunuri, ce formează obiectul propriu-zis al 
contractului de leasing are ca element specific durata închirierii, care ca şi ratele chiriei vor 
fi determinate în funcţie de durata de funcţionare a bunului. Riscul pierderii sau distrugerii 
bunului cade în sarcina locatarului care, deşi nu este proprietarul bunului, urmează să 
plătească primele de asigurare. 
 În cazul în care locatarul nu plăteşte chiria convenită, aceasta atrage rezilierea 
contractului de leasing (cu excepţia unor prevederi contrare) cu consecinţa restituirii 
imediate a bunului respectiv şi plata cu titlu de pedeapsă a tuturor ratelor viitoare ale chiriei, 
datorate până la expirarea contractului de leasing şi care au devenit astfel exigibile. 
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Un element caracteristic al contractului de leasing îl constituie tripla opţiune. Astfel, 

la expirarea contractului de leasing, locatarul are de ales între trei posibilităţi: 
 să solicite achiziţionarea bunului la valoare reziduală stabilită ca diferenţă dintre 

valoarea bunului şi chiria plătită în timp; 
 să restituie bunul la expirarea termenului; 
 să ceară prelungirea contractului de leasing pentru o nouă perioadă de timp şi o 

chirie mai mică decât chiria de bază iniţială. 
 

 
 



 
 

Pentru a putea înţelege în mod corect noile reglementări în materie de leasing este 
necesară definirea următoarelor concepte: 

1. Durata contractului de leasing reprezintă perioada de timp irevocabilă pentru 
care locatarul a contractat bunul în leasing şi orice alte termene suplimentare pentru care 
locatorul are opţiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing, cu sau fără plată 
suplimentară, opţiune a cărei exercitare de către locatar este certă, într-o măsură rezonabilă, 
la începutul contractului de leasing; 

2. Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi de-a lungul perioadei contractului de 
leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat să le efectueze, excluzând chiria 
contingentă, costurile serviciilor şi impozitele pe care locatorul le va plăti şi care vor fi 
rambursate acestuia, împreună cu: 

a) în cazul locatarului – orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată 
locatarului sau 

b) în cazul locatorului – orice valoare reziduală garantată locatorului de 
locatar, o parte afiliată locatarului sau de o terţă parte independentă, 
capabilă din punct de vedere financiar să satisfacă această garanţie. 

Dacă locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de 
scăzut faţă de valoarea lui justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, încât, la 
începutul contractului de leasing, există certitudinea rezonabilă că opţiunea va fi exercitată, 
atunci plăţile minime de leasing includ plăţile minime plătibile pe durata contractului de 
leasing şi plata necesară pentru exercitarea acestei opţiuni de cumpărare; 

3. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o 
datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care 
preţul este determinat în mod obiectiv; 

4. Durata de viaţă economică este fie: 
a) perioada de-a lungul căreia se estimează că un bun este utilizabil economic 

de către unul sau mai mulţi utilizatori, fie 
b) numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se estimează a 

se obţine prin utilizarea bunului de către unul sau mai mulţi utilizatori; 
5. Durata de viaţă utilă este perioada estimată care rămâne, de la începutul duratei 

contractului de leasing, fără a fi limitată la acesta, pe parcursul căreia se aşteaptă ca 
beneficiile economice încorporate în bun să fie consumate de către întreprindere; 

6. Valoarea reziduală garantată este: 
a) în cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantată de 

locatar sau de o parte afiliată acestuia (valoarea garanţiei ce constituie 
valoarea maximă ce devine plătibilă, în orice situaţie); 

b) în cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantată de 
locatar sau de o terţă parte neafiliată locatorului ce este capabilă, din punct 
de vedere financiar, să onoreze obligaţiile asumate prin garanţie; 

 
 



 
 

7. Valoarea reziduală negarantată reprezintă acea parte din valoarea reziduală a 
bunului în regim de leasing, a cărei realizare, de către locator, nu este sigură sau este 
garantată numai de o parte afiliată locatorului; 

8. Investiţia brută în leasing este suma plăţilor minime de leasing aferente unui 
leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului, şi orice valoare reziduală negarantată 
acumulată în contul locatorului; 

9. Venitul financiar nerealizat reprezintă diferenţa dintre: 
a) suma dintre plăţile minime de leasing aferente unui leasing financiar, din 

punctul  de vedere al locatorului, şi orice valoare reziduală negarantată 
acumulată în contul locatorului şi 

b) valoarea actualizată a sumei de la punctul a, determinată la rata implicită a 
dobânzii din contractul de leasing; 

10. Investiţia netă în leasing este dată de investiţia brută în leasing, mai puţin 
venitul financiar nerealizat; 

11. Rata implicită a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare 
care, la începutul contractului de leasing, face ca valoarea actualizată cumulată a plăţilor 
minime de leasing şi a valorii reziduale negarantate să fie egală cu valoarea justă a 
bunului în regim de leasing (L) : 
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12. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar 
trebui să o plătească pentru un leasing similar sau dacă aceasta nu este determinabilă, rata pe 
care, la începutul contractului de leasing, locatarul ar trebui să o suporte pentru a 
împrumuta, pentru aceeaşi perioadă, şi cu o garanţie similară, fondurile necesare pentru 
achiziţionarea bunului; 

13. Chiria contingentă este acea parte a plăţilor de leasing care nu are o valoare 
determinată, dar este stabilită în funcţie de un factor, altul decât trecerea timpului (de 
exemplu, un procentaj din vânzări, gradul de utilizare, indici de preţ, ratele dobânzilor 
practicate pe piaţă). 
 Clasificarea operaţiunilor de leasing se bazează pe măsura în care riscurile şi 
avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun în regim de leasing revin locatorului sau 
locatarului. Riscurile includ posibilitatea de a se înregistra pierderi, ca urmare a unui grad 
scăzut de utilizare a bunului sau a uzurii morale şi a unor variaţii ale venitului, datorate 
condiţiilor economice. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activităţi profitabile 
pe durata de viaţă a bunului şi a unor câştiguri rezultate din creşterea valorii sau din 
realizarea valorii reziduale.  
 Astfel leasingul poate fi de trei tipuri: 

 
 



 
 

1. Leasingul financiar, care este operaţiunea de leasing care transferă, în mare 
parte, toate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului. 
Titlul de proprietate poate fi sau nu transferat locatarului, la finalul contractului; 

2. Leasingul operaţional reprezintă toate celelalte operaţiuni de leasing ce nu intră 
în categoria leasingului financiar şi prin care nu se transferă, în mare măsură, 
riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate; 

3. Vânzare şi leaseback. Tranzacţia de vânzare şi leaseback implică vânzarea unui 
bun de către vânzător şi închirierea de către vânzător a aceluiaşi bun în regim de 
leasing financiar sau operaţional. Plăţile de leasing şi preţul de vânzare sunt, de 
obicei, interdependente, întrucât sunt negociate împreună. 

Clasificarea unei operaţiuni de leasing drept leasing financiar sau operaţional depinde 
mai mult de fondul tranzacţiei decât de forma contractului. 

De asemenea, leasingul poate fi revocabil sau irevocabil. 
Leasingul irevocabil reprezintă operaţiunea de leasing care este revocabilă doar în 

următoarele condiţii: 
a) dacă survine un eveniment contingent a cărui producere era puţin probabilă 

la momentul încheierii contractului; 
b) cu permisiunea locatorului; 
c) în cazul în care locatarul contractează cu acelaşi locator un nou leasing 

privind acelaşi bun sau unul echivalent; 
d) în momentul plăţii de către locatar a unei sume suplimentare, astfel încât la 

începutul contractului de leasing, continuarea lui este certă, într-o măsură 
rezonabilă. 

 
1. LEASINGUL OPERAŢIONAL oferă atât finanţarea, cât şi serviciile de 

întreţinere a mijloacelor fixe închiriate. 
O caracteristică importantă a leasingului operaţional este aceea că, de cele mai multe 

ori, bunul închiriat nu este complet amortizat, adică plăţile solicitate prin contract sunt 
insuficiente pentru recuperarea costului total al echipamentului. Durata contractului de 
leasing este însă mai mică decât durata normală de funcţionare a echipamentului ceea ce îi 
permite locatorului să-şi recupereze toate costurile investiţiei prin reînnoirea contractului 
sau prin vânzarea echipamentului închiriat. 

Acest tip de leasing îi oferă o protecţie suplimentară locatarului prin intermediul unei 
clauze de reziliere care îi dă posibilitatea să renunţe la locaţie şi să restituie echipamentul 
înainte de expirarea contractului de bază. Clauza îi reduce riscul locatarului, deoarece 
echipamentul poate fi înapoiat, dacă se uzează moral ca urmare a evoluţiei tehnologiei sau 
dacă, datorită declinului afacerilor, locatarul nu mai are nevoie de el. 

În cazul leasingului operaţional, plăţile de leasing (excluzând costul serviciilor, cum 
ar fi asigurarea şi întreţinerea) sunt recunoscute ca şi cheltuieli în contul de profit şi 

 
 



 
 

pierdere, în mod liniar, cu excepţia situaţiei în care o altă bază sistematică este 
reprezentativă pentru ritmul beneficiilor utilizatorului, chiar dacă plăţile nu sunt efectuate pe 
aceeaşi bază. 

În cazul unui leasing operaţional, locatarul trebuie să evidenţieze următoarele: 
a) totalul plăţilor minime de leasing previzionate a se obţine dintr-un leasing 

operaţional irevocabil pentru fiecare din perioadele de până la un an, între 
un an şi 5 ani şi respectiv peste 5 ani; 

b) totalul plăţilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se 
obţine în condiţiile unui subcontract de leasing irevocabil, la data 
bilanţului; 

c) plăţile aferente contractului şi subcontractului de leasing înregistrate în 
venituri pentru perioada aferentă, cu evidenţierea separată a plăţilor minime 
de leasing, a chiriilor contingente şi a plăţilor aferente subcontractelor de 
leasing; 

d) o descriere generală a contractelor importante de leasing ale locatarului, 
incluzând, dar fără a se limita, la următoarele: 

⇒ baza determinării chiriilor contingente; 
⇒ existenţa şi termenii opţiunilor de reînnoire sau cumpărare şi a clauzelor de 

escaladare a preţurilor şi 
⇒ restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la 

dividende, datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing. 
 Locatorii trebuie să prezinte bunurile deţinute în regim de leasing operaţional în 
bilanţ, în conformitate cu natura acestora. 
 Venitul rezultat din leasingul operaţional trebuie recunoscut ca venit pe o bază 
liniară, pe durata contractului de leasing, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică 
nu este considerată mai reprezentativă pentru ritmul în care se diminuează beneficiile 
generate de utilizarea bunului. 
 Costurile, inclusiv amortizarea, suportate pentru obţinerea venitului din leasing, sunt 
recunoscute drept cheltuieli. Venitul din leasing (exclusiv încasările din servicii oferite, 
precum asigurarea şi întreţinerea) se recunoaşte ca venit pe o bază liniară pe durata 
contractului de leasing, chiar dacă încasările nu sunt înregistrate pe această bază, cu excepţia 
cazului în care o altă bază sistematică este mai reprezentativă pentru ritmul în care se 
diminuează beneficiile generate de utilizarea bunului în regim de leasing. 
 Costurile directe iniţiale suportate special pentru obţinerea venitului dintr-un leasing 
operaţional fie se amână şi se alocă la venituri pe durata contractului de leasing, 
proporţional cu venitul înregistrat din chirie, fie se recunosc în contul de profit şi pierdere, 
ca o cheltuială în perioada în care se efectuează. 
 Amortizarea bunurilor în regim de leasing trebuie să se facă pe o bază consecventă 
cu politica normală de amortizare a locatorului pentru bunuri similare, iar cheltuielile cu 

 
 



 
 

amortizarea trebuie calculate în baza IAS 16, Imobilizări corporale şi IAS 38, Imobilizări 
necorporale. 
 Pentru a determina dacă un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a 
depreciat, adică beneficiile economice previzionate a se obţine în viitor din utilizarea 
bunului sunt mai mici decât valoarea contabilă, întreprinderea va aplica SIC-ul referitor la 
deprecierea activelor, care stabileşte cerinţele privind modalitatea în care o întreprindere 
trebuie să revizuiască valoarea contabilă a activelor sale, modalitatea în care trebuie să 
determine valoarea recuperabilă a unui activ şi momentul la care trebuie să recunoască sau 
să reia o pierdere din depreciere. 
 În cazul unui leasing operaţional, un locator producător sau comerciant nu recunoaşte 
într-o operaţiune de leasing nici un profit din vânzare, deoarece tranzacţia de leasing nu este 
echivalentă cu o vânzare. 
 În cazul unui leasing operaţional, locatorii trebuie să evidenţieze următoarele: 

a) plăţile minime viitoare rezultate din leasing operaţional irevocabil, pe total şi 
pentru fiecare din perioadele de până la un an, între un an şi 5 ani şi respectiv 
peste 5 ani; 

b) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri şi 
c) o descriere generală a contractelor importante de leasing ale locatorului. 
În plus, activelor închiriate în baza unui contract de leasing operaţional li se aplică 

cerinţele referitoare la prezentarea informaţiilor, conform IAS 16, Imobilizări corporale, 
IAS 36 Deprecierea activelor, IAS 38, Active necorporale, IAS 40, Investiţii imobiliare şi 
IAS 41, Agricultura. 

 
2. LEASINGUL FINANCIAR, numit şi leasing de capital, diferă de cel operaţional 

din trei puncte de vedere: 
nu oferă servicii de mentenanţă; ⇒ 

⇒ 
⇒ 

nu poate fi reziliat; 
la sfârşitul contractului echipamentul este complet amortizat. 

În acest tip de leasing, firma care va utiliza echipamentul (locatarul) negociază preţul 
şi termenul de livrare cu producătorul sau distribuitorul. După aceasta ea negociază termenii 
contractului cu o societate de leasing care se obligă să cumpere echipamentul de la 
producător şi să îl închirieze în schimbul unei redevenţe plătite periodic. În acest fel toate 
cele trei părţi implicate în tranzacţie îşi văd îndeplinite obiectivele. 

Durata contractului va depinde de durata normală de funcţionare a echipamentului, 
iar redevenţa cerută de locator este apropiată de dobânda pe care locatarul ar fi obligat să o 
plătească pentru un împrumut garantat. 

Leasingul financiar are următoarele forme: 
a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la 

sfârşitul duratei contractului de leasing; 

 
 



 
 

b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient 
de mic faţă de valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, 
astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil 
certitudinea că opţiunea va fi exercitată; 

c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de 
viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este 
transferat; 

d) la începutul contractului de leasing, valoarea actualizată a plăţilor minime 
de leasing este cel puţin egală cu aproape întreaga valoare justă a bunului 
în regim de leasing şi 

e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură 
specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără efectuarea unor 
modificări majore. 

În anumite condiţii devin leasing financiar şi următoarele forme de leasing: 
a) dacă locatarul poate rezilia contractul de leasing, pierderile locatorului generate 

de rezilierea contractului îi vor reveni locatarului; 
b) câştigurile sau pierderile rezultate din variaţia valorii juste reziduale sunt în 

sarcina locatarului (de exemplu, sub forma unei reduceri a chiriei echivalentă cu 
cea mai mare parte a încasărilor din vânzări la sfârşitul contractului de leasing) şi 

c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru a o doua perioadă, la o 
chirie substanţial mai redusă decât chiria pieţei. 

În cazul leasingului ce au ca obiect terenurile (care au de obicei o durată de viaţă 
economică nedeterminată), dacă nu se estimează că locatarului îi va transferat titlul de 
proprietate până la sfârşitul duratei contractului de leasing, atunci locatarului nu-i revin, în 
mare măsură, toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate. O sumă plătită 
pentru un astfel de leasing reprezintă plăţi de leasing achitate în avans, care sunt amortizate 
pe durate contractului de leasing, în funcţiile de beneficiile aduse. 

Pentru leasingul financiar locatarii trebuie să recunoască operaţiunile de leasing 
financiar în bilanţurile lor ca active şi datorii la o valoare egală, la începutul contractului de 
leasing, cu valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a 
plăţilor minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru calcularea valorii 
actualizate a plăţilor minime de leasing se utilizează ca factor de actualizare rata implicită a 
dobânzii din contractul de leasing, dacă aceasta se poate determina. În caz contrar, se va 
utiliza rata dobânzii marginale a locatorului. 

Plăţile de leasing trebuie împărţite în cheltuieli de finanţare a leasingului şi de 
reducere a datoriei neachitate. Cheltuielile de finanţare trebuie alocate pe perioade de-a 
lungul duratei contractului de leasing, astfel încât să se obţină o rată periodică constantă a 
dobânzii la soldul datoriei rămase în fiecare perioadă. 

 
 



 
 

În practică, în procesul de alocare a cheltuielilor de finanţare pe perioade de-a lungul 
duratei contractului de leasing, se poate folosi o formă de aproximare pentru simplificarea 
calculelor. 

Un leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului 
amortizabil, precum şi unor cheltuieli financiare, în fiecare perioadă contabilă. Politica de 
amortizare pentru bunurile amortizabile în regim de leasing trebuie să fie consecventă cu 
cea aplicată activelor amortizabile deţinute în proprietate, iar amortizarea înregistrată trebuie 
calculată în baza IAS 16, imobilizări corporale şi IAS 38, active necorporale. Dacă nu există 
în mod rezonabil certitudinea că locatarul va obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul 
duratei contractului de leasing, activul trebuie amortizat în totalitate pe durata cea mai scurtă 
dintre durata contractului de leasing şi durata de viaţă utilă a acestuia. 

Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferentă activului şi cheltuielile de finanţare 
aferente perioadei este rareori egală cu plăţile de leasing datorate aferente perioadei şi de 
aceea, este inadecvată simpla recunoaştere a plăţilor de leasing ca o cheltuială în contul de 
profit şi pierdere. Prin urmare, este improbabil ca activul şi datoria aferentă să fie egale ca 
valoare după începutul contractului de leasing. 

Pentru a determina dacă un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat, adică 
beneficiile economice estimate a se obţine în viitor din utilizarea bunului sunt mai mici 
decât valoarea sa contabilă, întreprinderile trebuie să aplice prevederile SIC referitor la 
deprecierea activelor, care stabileşte cerinţele privind modalitatea de revizuire de către o 
întreprindere a valorii contabile a activelor sale, determinarea valorii recuperabile a unui 
activ şi momentul la care trebuie să recunoască sau să reia o pierdere din depreciere. 

În cazul unui leasing financiar, locatarul trebuie să evidenţieze următoarele: 
b) pentru fiecare clasă de active, valoarea contabilă netă la data bilanţului; 
c) o reconciliere între totalul plăţilor minime de leasing – la data bilanţului – 

şi valoarea lor actualizată. În plus, întreprinderea trebuie să prezinte totalul 
plăţilor minime de leasing – la data bilanţului – şi valoarea lor actualizată 
pentru perioadele de până la un an, între un an şi 5 ani şi respectiv peste 5 
ani; 

d) chiriile contingente înregistrate în veniturile aferente perioadei; 
e) totalul plăţilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se 

obţine în condiţiile unui subcontract de leasing irevocabil, la data bilanţului 
şi 

f) o descriere generală a contractelor importante de leasing ale locatarului, 
incluzând, dar fără a se limita, la următoarele: 

 baza determinării chiriilor contingente; 
 existenţa şi termenii opţiunilor de reînnoire sau cumpărare şi a 

clauzelor de escaladare a preţurilor şi 

 
 



 
 

 restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare 
la dividende, datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing. 

 Locatorii trebuie să recunoască în bilanţ bunurile deţinute în regim de leasing 
financiar drept creanţe, la o valoare egală cu investiţia netă în leasing. 
 Deoarece în cazul unui leasing financiar, locatorul transmite locatarului, în mare 
măsură, toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate, ratele de încasat sunt 
tratate de către locator, ca rambursare a principalului şi ca venit financiar aferent, acesta 
reprezentând recompensa locatorului pentru investiţia şi serviciile sale. 
 Recunoaşterea venitului financiar trebuie să se bazeze pe un model care reflectă o 
rată periodică constantă a rentabilităţii aferentă investiţiei totale nete neamortizate a 
locatorului, corespunzătoare leasingului financiar. Locatorul urmăreşte alocarea venitului 
financiar pe durata contractului de leasing, pe o bază sistematică şi raţională.  
 Plăţile de leasing aferente perioadei contabile, excluzând costurile serviciilor, se 
deduc din investiţia brută în leasing în vederea diminuării valorii sumei principale şi a 
venitului financiar nerealizat. 
 Valorile reziduale negarantate estimate utilizate în calcularea investiţiei brute în 
leasing realizate de locator se revizuiesc periodic. Dacă a avut loc o diminuare a valorii 
reziduale negarantate estimate, alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing 
este revizuită şi orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaşte imediat. 
 Costurile directe iniţiale, cum ar fi comisioanele şi taxele juridice, sunt adesea 
suportate de locatori la negocierea şi perfectarea unui leasing. În cazul operaţiunilor de 
leasing financiar, aceste costuri directe iniţiale sunt efectuate în vederea obţinerii unui venit 
financiar şi se înregistrează imediat în venituri sau se alocă pe durata contractului de leasing, 
scăzându-se din aceste venituri. Cea de-a doua variantă se poate realiza prin recunoaşterea 
cheltuielii în momentul realizării acesteia şi prin recunoaşterea, în aceeaşi perioadă, drept 
venit, a unei părţi din venitul financiar nerealizat, în valoare egală cu costurile directe 
iniţiale. 
 Locatorii care sunt producători sau comercianţi trebuie să recunoască profitul sau 
pierderea din vânzare în rezultatul perioadei, în conformitate cu politica urmată în mod 
normal de întreprindere în cazul vânzărilor directe. Dacă se stabilesc în mod artificial rate 
scăzute ale dobânzii, profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta dacă s-ar 
aplica o rată comercială a dobânzii. Costurile directe iniţiale trebuie recunoscute ca o 
cheltuială în contul de profit şi pierdere la începutul contractului de leasing. 
 Un bun închiriat în regim de leasing financiar de locatori (producători sau 
comercianţi) generează două tipuri de venituri: 

a) profitul sau pierderea echivalentă profitului sau pierderii rezultate din vânzarea 
directă a bunului în regim de leasing, la preţuri de vânzare normale, reflectând 
orice reduceri comerciale şi 

b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. 

 
 



 
 

Venitul din vânzare, înregistrat de locator la începutul duratei contractului de leasing 
financiar, este valoarea justă a bunului, sau, dacă este mai mică, valoarea actualizată a 
plăţilor minime de leasing datorate locatorului, calculată la o rată comercială a dobânzii. 
Costul vânzării, recunoscut la începutul duratei contractului de leasing, este costul 
proprietăţii în regim de leasing sau valoarea contabilă, dacă aceasta diferă de costul bunului, 
mai puţin valoarea actualizată a valorii reziduale negarantate. Diferenţa dintre venitul din 
vânzări şi costul vânzării este profitul din vânzare, recunoscut în conformitate cu politica 
privind vânzările aplicată de întreprindere. 

Uneori, locatorii stabilesc în mod artificial rate scăzute ale dobânzii pentru atragerea 
clienţilor. Utilizarea unor astfel de rate va face ca o parte excesivă din venitul total din 
tranzacţie să fie înregistrat la momentul vânzării. Dacă se stabilesc în mod artificial rate 
scăzute ale dobânzii, profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta dacă s-ar 
aplica o rată comercială a dobânzii. 

Costurile directe iniţiale sunt recunoscute ca o cheltuială la începutul duratei 
contractului de leasing, deoarece ele sunt în principal legate de realizarea profitului din 
vânzare de către producător sau comerciant. 

În cazul unui leasing financiar, locatorul trebuie să evidenţieze următoarele: 
a) o reconciliere între totalul investiţiei brute în leasing – la data bilanţului – 

şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing de încasat la data 
bilanţului. În plus, întreprinderea trebuie să prezinte totalul investiţiei brute 
în leasing şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing la data 
bilanţului, pentru fiecare dintre perioadele: până la un an, între unu şi 5 ani 
şi peste 5 ani; 

b) venitul financiar nerealizat; 
c) valorile reziduale negarantate datorate în favoarea locatorului; 
d) reducerile de valoare cumulate pentru plăţile minime de leasing de primit, 

ce nu pot fi încasate; 
e) chiriile contingente înregistrate în venituri şi 
f) o descriere generală a contractelor importante de leasing ale locatorului. 
Adesea, ca un indicator de creştere, este utilă evidenţierea investiţiei brute, mai puţin 

venitul nerealizat corespunzător unei noi activităţi introduse în cadrul perioadei contabile, 
după deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. 

3. VÂNZARE ŞI LEASEBACK constă în vânzarea de către o firmă a unor mijloace 
fixe, către o societate de leasing, la o valoare aproximativă de piaţă, după care încheie un 
contract prin care preia, în regim de leasing, mijloacele fixe vândute. Vânzarea cu leaseback 
este o alternativă la ipotecă.  

Plăţile de leasing şi preţul de vânzare sunt, de obicei, interdependente, întrucât sunt 
negociate împreună. 

 
 



 
 

În acest fel, vânzătorul-locatar încasează preţul de vânzare convenit, însă păstrează şi 
dreptul de utilizare a respectivului mijloc fix în schimbul unei redevenţe plătite periodic 
cumpărătorului-locator. Redevenţele ce trebuie plătite de către locatar sunt astfel stabilite 
încât să fie suficiente pentru a returna întregul preţ de cumpărare locatorului şi, în plus să-i 
aducă un anumit profit. 

Prin acest tip de leasing întreprinderile nu îşi procură mijloace fixe (cum este cazul 
leasingului operaţional şi financiar), ci mijloace băneşti care îi vor permite să evite o situaţie 
financiară dificilă. 

Tratamentul contabil al tranzacţiei de vânzare şi leaseback depinde de tipul 
contractului de leasing. 

Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback are ca rezultat un leasing financiar, orice 
surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din vânzare şi valoarea contabilă nu 
trebuie recunoscut imediat ca venit în situaţiile financiare ale locatarului-vânzător, ci trebuie 
amânat şi amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. 

În cazul în care tranzacţia de leaseback reprezintă un leasing financiar, tranzacţia 
este un mijloc prin care locatorul acordă finanţare locatarului, bunul având rolul de 
garanţie. Din acest motiv nu se recomandă să se considere drept venit diferenţa dintre 
sumele rezultate din vânzare şi valoarea contabilă. Această diferenţă se amână şi se 
amortizează pe parcursul duratei contractului de leasing. 

Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback are ca rezultat un leasing operaţional şi este 
evident că tranzacţia se face la valoarea justă, orice profit sau pierdere trebuie recunoscute 
imediat. Dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, orice profit sau pierdere 
trebuie recunoscute imediat, cu excepţia cazului în care pierderea se compensează prin plăţi 
de leasing viitoare cu o valoare sub preţul pieţei şi profitul sau pierderea trebuie amânate şi 
amortizate proporţional cu plăţile de leasing, pe durata estimată de utilizare a bunului. Dacă 
preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul reprezentând diferenţa dintre 
preţul de vânzare şi valoarea justă trebuie amânat şi amortizat pe durata estimată de utilizare 
a bunului. 

Dacă tranzacţia de leaseback este un leasing operaţional, iar plăţile de leasing şi 
preţul de vânzare sunt stabilite la valoarea justă, a avut loc, de fapt, o tranzacţie normală de 
vânzare şi orice profit sau pierdere se recunosc imediat. 

În cazul unui leasing operaţional, dacă valoarea justă, în momentul tranzacţiei de 
vânzare şi leaseback, este mai mică decât valoarea contabilă a bunului, pierderea egală cu 
diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea justă trebuie înregistrată imediat. 

În cazul unui leasing financiar, nu este necesară o astfel de ajustare, decât dacă a avut 
loc o depreciere a valorii, caz în care valoarea contabilă se reduce până la valoarea 
recuperabilă, în conformitate cu SIC referitor la deprecierea activelor. 

Cerinţele legate de prezentarea informaţiilor de către locatari şi locatori se aplică şi în 
cazul tranzacţiilor de vânzare şi leaseback. descrierea solicitată a contractelor importante de 

 
 



 
 

leasing conduce la evidenţierea unor clauze unice sau mai puţin obişnuite ale contractului, 
sau a condiţiilor de realizare a tranzacţiilor de vânzare şi leaseback. 

Tranzacţiile de vânzare şi leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la 
prezentare stipulate în cadrul IAS 8, Profitul net sau pierderea netă aferentă perioadei, erori 
fundamentale şi modificări ale politicilor contabile, paragraful 16. 

O tranzacţie de vânzare şi leaseback ce are ca rezultat un leasing operaţional poate 
genera profit sau pierdere, a căror determinare şi tratament depind de valoarea contabilă a 
bunului ce constituie obiectul leasingului, de valoarea justă şi de preţul de vânzare. 

 
 Leasingul este o alternativă la sistemul de creditare. Spre deosebire de creditul 
bancar, prin care împrumutatul poate devia fondurile bancare spre utilizări neprioritare, prin 
leasing nu se poate da un asemenea curs banilor, ei fiind în mod concret orientaţi spre 
achiziţionarea de echipamente. Unul dintre avantajele pe care le are leasingul faţă de credit 
este posibilitatea de a trece ratele achitate prin contractul de leasing, pe cheltuielile 
deductibile ale întreprinderii. În felul acesta, impozitul plătit de întreprindere este mai mic. 

Avantajele leasingului constau în: 
 de cele mai multe ori, redevenţa (chiria) este progresivă, dând posibilitatea 

utilizatorului de a realiza o rentabilitate acoperitoare; 
 chiria este deductibilă, ca şi dobânda la credite, ceea ce face ca partea suportată 

de întreprindere să fie numai diferenţa faţă de cota de impozit pe profit (1 – T); 
 este o sursă de finanţare care nu îngreunează pasivul întreprinderii, respectiv nu 

măreşte nivelul îndatorării; 
 este o tehnică mai simplă decât contractul de credit bancar. 

Dezavantajele leasingului se referă la: 
costul de finanţare prin leasing este mai mare decât costul îndatorării (cu cca. 1 - 
2% faţă de creditul obligatar), încorporând o primă de risc mai ridicată; 

⇒ 

⇒ utilajul primit prin leasing operaţional nu aparţine întreprinderii utilizatoare şi nu 
se poate calcula astfel amortizarea, care este o cheltuială deductibilă; 

Recurgerea la leasing se face după o analiză atentă din partea întreprinderii 
utilizatoare şi numai în măsura în care se obţine o sporire a valorii întreprinderii faţă de 
situaţia în care bunul respectiv ar fi achiziţionat printr-un credit. 

Creşterea valorii întreprinderii în urma realizării unei investiţii se constată numai 
dacă valoarea actualizată netă a investiţiei este pozitivă. Astfel, se determină valoarea 
actualizată netă (VAN) atât în cazul obţinerii utilajului prin leasing, cât şi printr-un credit 
bancar, şi dacă diferenţa este favorabilă leasingului se optează pentru această modalitate de 
finanţare, astfel: 

Δ VAN = VANleasing - VANcredit bancar > 0. 

 
 



 
 

În condiţiile actuale din ţara noastră, în care multe firme se confruntă cu o lipsă 
accentuată de capital, leasingul poate constitui o alternativă avantajoasă de finanţare a 
investiţiilor agenţilor economici. 

Costul leasingului 
 Leasingul se poate analiza ca orice alt împrumut, costul său putând fi determinat sub 
oricare din formele menţionate anterior. Cel mai semnificativ cost este şi în acest caz costul 
actualizat. 
 Şi de data acesta vom prezenta problema "dual". 
 Ecuaţia fundamentală care stă la baza determinării costului leasingului este: 
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 Rata de actualizare "a" ca soluţie a ecuaţiei (2), reprezintă costul explicit al 
lesingului. Şi de această dată, funcţie de punctul de vedere al celui care face interpretarea, 
apar două astfel de interpretări: 
 Prin urmare, din punctul de vedere al locatorului, sistemic situaţia se prezintă 
astfel : 
  
 
 
 
  

 
 

LOCATOR 
 

Li(1-T) 

T⋅Ai

VR

I

 
Deci, el pune la dispoziţia locatarului bunul de valoare I la momentul 0 (prezent). În 

compensaţia acestui aport, el urmează să primească în viitor, ţinând cont şi de efectele 
fiscale ale finanţării: chirii nete, Li(1–T), economia de impozit aferentă amortizării (Ai) şi 
valoarea reziduală (VR), în situaţia în care la expirarea contractului de leasing locatarul 
optează pentru achiziţionarea bunului (situaţie pe care o tratăm şi noi în continuare). 
 Deci, concret ecuaţia (2), devine: 
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în care: 
 T = cota de impozit pe profit; 
 n = durata contractului de leasing. 
 Deci locatorul caută să obţină o rată internă de rentabilitate cât mai bună pentru 
operaţia de leasing. 

 
 



 
 

 Din celălalt punct de vedere, al locatarului, sistemic situaţia se prezintă simetric 
faţă de cea precedentă: 
 
 
 
 
 
 Aşadar, el primeşte bunul de valoare I la momentul 0 (fără a fi, însă, aşa cum am mai 
precizat, proprietarul său). 
 În consecinţă, el se angajează să plătească în viitor chiriile nete, valoarea reziduală, 
şi, în plus, dat fiind faptul că nu este proprietarul bunului, înregistrează ca "ieşire" şi 
pierderea economiei de impozit aferentă amortizării. 
 Deci, în cazul său, ecuaţia (2) se transcrie: 
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 Prin urmare, dacă locatarul determină rata de actualizare care stabileşte egalitatea 
între fluxurile de intrare imediate cu fluxurile de ieşire viitoare, stabileşte costul actuarial 
al operaţiunii de leasing. 
 După cum se observă, este evidentă egalitatea RIR = a. De fapt, rezultatul exprimă, 
aşa cum rezultă foarte clar din cele prezentate anterior, caracterul simetric al relaţiei ce se 
stabileşte între locatar şi locator. 
 Astfel, costul leasingului pentru locatar este contrapartida ratei rentabilităţii pentru 
locator. 
 Aşa cum am mai precizat, în general, procurarea activelor imobilizate se face pe baza 
capitalurilor permanente (îndatorare pe termen mediu şi lung şi capital propriu), iar 
finanţarea activelor circulante se face pe baza îndatorării pe termen scurt. 
 Ţinând cont de intercondiţionarea decizie de investiţii - decizie de finanţare, este 
evident faptul că pentru a calcula costul mediu ponderat al capitalului (costul global al 
finanţării) trebuie să adoptăm o optică pe termen mediu şi lung, întrucât numai prin excepţie 
investiţiile vor fi finanţate din îndatorări pe termen scurt, iar activele circulante din 
capitaluri permanente. 
 Acesta este motivul pentru care datoriile pe termen scurt nu sunt cuprinse în calculul 
costului mediu ponderat al capitalului. 
 Deoarece capitalurile împrumutate de întreprindere pe termen mediu şi lung rămân la 
dispoziţia sa o perioadă mai mare de timp, se apreciază că acestea împreună cu capitalurile 
proprii formează capitalul permanent. 
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