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Rezumat. Creşterea economică şi factorii ei determinanţi reprezintă un subiect de 
mare importanţă în literatura şi practica economică. Studiul de faţă caută să evidenţieze 
efectul investiţiilor publice asupra creşterii economice pentru un eşantion reprezentativ de 
ţări europene şi să furnizeze măsuri de optimizare a alocării fondurilor publice pentru 
investiţii. Efectul corupţiei asupra creşterii economice prin intermediul investiţiilor publice 
este de asemenea analizat. Rezultatele demonstrează că investiţiile publice în infrastructură 
şi educaţie permit reducerea disparităţilor naţionale, ultimele putând reprezenta o variantă 
alocativă optimă pentru fondurile publice europene. 
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1. Introducere 
 
Apariţia şi dezvoltarea conceptului de investiţie publică este strâns legată de cea a 

statului. Atribuţiile lui au fost diferite în fiecare etapă istorică, rolul lui fiind redus la minim 
conform concepţiei clasice, pentru ca, odată cu apariţia teoriei moderne, statul bunăstării să se 
implice în furnizarea unei diversităţi de bunuri publice. Odată cu dezvoltarea economiei şi cu 
trecerea la o concepţie neoclasică în care accentul cade pe furnizarea bunurilor şi serviciilor în 
condiţii de efcienţă maximă, a sporit şi gradul de control manifestat de cetăţeni asupra aleşilor lor. 
De aceea se pune problema şi în domeniul investiţiilor publice a realizării cerinţei de eficienţă care 
se traduce prin utilizarea acelei variante alocative care să permită maximizarea utilităţii sociale a 
comunităţii beneficiare.(Văcărel I., coord., 2004, pp. 20-30).  

Domeniul investiţiilor publice este unul de importanţă maximă datorită impactului 
deosebit pe care îl are asupra dezvoltării economiei. Fielding, în lucrarea sa „The Relative 
Efficiency of Public and Private Investment Finance: Evidence from a Structural Model of 
Social and Economic Development” (Fielding, 2003), arată că inegalitatea de venituri şi 
sănătatea sunt factori importanţi ai creşterii economice măsuraţi prin produsul intern brut pe 
locuitor, şi aceştia sunt influenţaţi de investiţiile din sectorul public. 

Studii legate de alocarea eficientă a resurselor publice sunt numeroase în literatura de 
specialitate, ca o dovadă a importanţei acordate în finanţele moderne condiţiei de eficienţă a 
utilizării fondurilor publice (Alfonso, Schuknecht, Tanzi, 2006, Alfonso, Fernandes, 2005, 
Esteller, Sole, 2005). Unele dintre ele iau chiar în calcul construirea unor indici de eficienţă şi 
performanţă compoziţi ai sectorului public (Alfonso A, Schuknecht, Tanzi, 2006). Altele 
determină influenţa investiţiilor publice asupra creşterii economice şi impactul fenomenului de 
corupţie manifestat în administraţia publică (Mauro,1995, Sarkar, Hasan, 2001, Ventelou, 
2002, Dessus: 2000, Akira, 2004, Chatterjee, Sakoulis, Turnovsky, 2003, Blankenau, Simpson, 
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2004) sau explică existenţa unor factori de influenţă discriminanţi ai creşterii economice cum 
este definirea corectă a drepturilor de proprietate (Hoff, Stiglitz, 2005). 

Nivelul de competenţă al administraţiei publice care este însărcinată cu realizarea 
unei investiţii publice este de asemenea foarte important în realizarea condiţiei de eficienţă. 
Astfel, Esteller şi Sole (Esteller, Sole, 2005) demonstrează că eficienţa anumitor tipuri de 
investiţii publice creşte dacă ele sunt realizate de către administraţiile locale şi nu de către 
cele centrale, iar Dall’Ebra (Dall’Ebra, 2003) atrage atenţia că investiţiile realizate din 
fonduri europene eşuează de multe ori în realizarea obiectivelor de reducere a disparităţilor 
regionale datorită slabei cunoaşteri a necesităţilor zonale.  

Dintre disfuncţionalităţile procesului decizional cu impact asupra realizării 
obiectivelor de eficienţă a investiţiilor publice se pot aminti manipularea electorală prin 
nivelul şi structura investiţiilor publice (Drazen, Eslava, 2005, Beetsma, Van der Ploeg, 
2006), un management deficitar şi o viziune nerealistă asupra costurilor şi beneficiilor 
generate de invetiţia publică (Boardman, Greenberg, Wimer, Vining, 2001, pp. 5-15), 
acţiunea grupurilor de interese (Bowman, Kearney,1990, pp. 190-250). Răspunsul 
autorităţilor publice la acţiunea acestora este analizat de Singhal (Singhal, 2006) şi 
Grossman şi Helpman (Grossman, Helpman, 2006) demonstrându-se prin ce modalităţi 
diferitele paliere ale administraţiei publice pot influenţa decizia alocativă referitoare la 
investiţiile publice pentru a răspunde intereselor grupurilor susţinătoare. 

Dar cea mai importantă disfuncţionalitate a procesului decizional al investiţiilor 
publice datorită gravităţii efectelor sale este corupţia (Semenescu, 2007). Mauro (Mauro, 
1995) demonstrează că ea se manifestă asupra creşterii economice prezente printr-o proastă 
utilizare a investiţiilor publice existente, dar şi asupra celei viitoare, datorită alocării 
inadecvate a resurselor publice pentru investiţii viitoare. Aceeaşi concluzie este demonstrată 
de Mushfiq-us-Swaleheen pe baza unui studiu statistic. Cu toate acestea, există şi voci care 
afirmă că în cazuri de decizii politice defectuoase corupţia poate avea efect pozitiv asupra 
creşterii economice (Acemoglu, Verdier,1996). 

Referitor la manifestările corupţiei asupra creşterii economice, Del Monte şi 
Papagni (Del Monte, Pagani, 2000) şi Akira (Akira, 2004) consideră că pentru a integra în 
mod corect efectul corupţiei în funcţia de creştere economică este necesară considerarea 
unui efect direct al acesteia rezultat din exploatarea investiţiilor publice existente, dar şi a 
unui efect indirect de forma „investiţii publice/corupţie” pentru a explica diminuarea 
eficienţei alocative a fondurilor pentru investiţii datorată corupţiei.  

Studii referitoare la efectul investiţiilor publice asupra creşterii economice 
demonstrează că acestea determină o influenţă pozitivă numai dacă sunt îndeplinite anumite 
condiţii legate de politica fiscală şi bugetară a statului respectiv şi de gradul de tehnologizare 
a producţiei (Blankenau, Simpson, 2004), precum şi de elasticitatea ratei de substituţie a 
bunurilor publice cu cele private (Akira, 2004) sau de calitatea furnizării serviciilor publice 
(Dessus, 2000). 

De altfel, pentru ţările Uniunii Europene relaţia negativă între investiţii publice şi 
creşterea economică este demonstrată empiric de mulţi specialişti (Casseli, Esquivel, 
Lefort,1996, Dessus, 2002). Cu toate acestea, există studii empirice care demonstrează 
efectul pozitiv al investiţiilor publice asupra productivităţii celor private (M del Mar Salinas-
Jimenez, 2004, Rivera, Currais, 2004, Pina, St. Aubyn, 2005, Chatterjee, Sakoulis, 
Turnovsky, 2003). 

Modelele de creştere economică endogenă precum cele ale lui Lucas, Romer, Barro 
(Darreau, 2003) demonstrează rolul motor al investiţiilor publice în realizarea creşterii 
economice, cu excepţia celor în protecţia mediului care, potrivit lui Hotelling (1931), 
determină reducerea creşterii economice pe termen scurt, dar evită costuri de oportunitate 
imense pe termen lung. Cu toate acestea, într-un studiu din 2006, Huang şi Wang 
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demonstrează relativa ineficienţă a folosirii fondurilor publice în activitatea de cercetare-
dezvoltare în majoritatea ţărilor lumii (Huang, Wang, 2006). 

Aşadar, deşi demonstrat din punct de vedere teoretic, efectul pozitiv al diferitelor 
categorii de investiţii publice asupra creşterii economice nu îşi găseşte întotdeauna reflectarea în 
rezultatele empirice şi mai ales pe eşantioane de ţări din cadrul Uniunii Europene. 

Scopul prezentului studiu este de a determina efectul diferitelor clase de investiţii 
publice asupra dezvoltării economice şi de a explica anumite decizii de alocare a fondurilor 
publice pentru investiţii furnizând, în acelaşi timp, căi de îmbunătăţire a procesului 
decizional alocativ al fondurilor publice pentru investiţii. 

Restul lucrării se dezvoltă după cum urmează: în secţiunea a doua vor fi prezentate 
baza de date şi metoologia utilizată, secţiune a 3-a cuprinde rezultatele empirice obţinute şi 
interpretarea acestora, iar în secţiunea a 4-a sunt prezentate concluziile. 

 
2. Baza de date şi metodologia studiului 
Studiul porneşte de la un model anterior utilizat în lucrarea „Investments, 

Corruption and Economic Growth” (Semenescu, Cataramă, Braşoveanu, Dragotă, 2007). 
Acesta este o dezvoltare a modelului lui Lucas, care ia în considerare efectul investiţiilor 
publice, dar şi pe cel al corupţiei manifestate în administraţia publică. Studiul demonstrează 
că nivelul creşterii economice este determinat de creşterea capitalului fizic public şi privat şi 
a capitalului uman. În prezentul studiu, am considerat că, datorită deprecierii suferite de 
elementele de capital, creşterea capitalului poate fi aproximată prin creşterea investiţiilor 
publice şi a celor private pe locuitor. În studiul amintit se demonstrase că atât investiţiile 
publice în elmente de capital fizic, cât şi cele în capital uman au un efect pozitiv asupra 
creşterii economice, dar acesta nu excede influenţa investiţiilor private. 

Cercetarea empirică propusă acum se referă la identificarea perioadelor de timp 
medii în care diferitele categorii de investiţii publice îşi manifestă efectele asupra creşterii 
economice şi a naturii acestor efecte. Studiul este centrat în special pe Uniunea Europeană, 
ceea ce ar putea permite şi extragerea unor concluzii privind optimalitatea deciziilor 
alocative comunitare referitoare la fondurile publice pentru investiţii. 

Pentru a lua în calcul diferenţele între calitatea sistemelor naţionale de funizare a 
bunurilor publice identificate de Dessus, am ales drept metodă de cercetare econometrică 
realizarea unui panel de date ponderat. 

Baza de date cuprinde informaţii referitoare la statele Uniunii Europene la  care s-au 
adăugat Islanda şi Norvegia pe o perioadă de 11 ani, şi anume 1996-2006. 

Variabilele luate în considerare au fost: produsul intern brut pe cap de locuitor la 
paritatea puterii de cumpărare, furnizat conform metodologiei EUROSTAT prin aplicarea 
unei scale ordinale care păstrează diferenţele între state (y), nivelul investiţiilor publice în 
infrastructură (i), investiţiile publice anuale în sănătate (s), educaţie (ed) şi cultură (c), 
investiţiile private pe locuitor (k) obţinute din baza de date oficială a Comisiei Europene, 
indicele de percepere a corupţiei (cor) furnizat de Transparency Internaţional, care ia în 
considerare nivelul de corupţie perceput ca existând în administraţia publică a unei ţări 
într-un anumit an. Indicele ia valori ridicate pentru un nivel redus de corupţie perceput şi 
valori reduse, dacă nivelul de corupţie înregistrat a fost ridicat. 

Aceste variabile au fost transformate în rate de creştere, testându-se relaţia: 
 

   (1) 
 
unde notaţia g este folosită pentru a desemna indicatorii calculaţi ca rată de creştere. 
Pentru a reflecta atât influenţa directă al corupţiei asupra efectului investiţilor 

publice, manifestată în faza exploatării acestora, cât şi pe cel indirect, manifestat în faza 
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alocativă, creşterea investiţiilor publice a fost multiplicată prin creşterea indicelui de 
percepere a corupţiei, reflectând efectul acesteia în faza de alocare a fondurilor publice 
pentru investiţii. 

Testul a fost realizat sub ipoteza că investiţiile publice generează bunuri publice 
pure caracterizate prin non-exclusivitate şi non-rivalitate în consum. 

Aşadar s-a testat un model de tipul: 
 

 (2) 
 
Rezultatele sunt prezentate în secţiunea următoare. 
 
3. Rezultate empirice 
Din testarea modelului de mai sus pentru diferite lag-uri de timp s-au obţinut 

următoarele rezultate econometrice: 
Tabelul 1 

Rezultatele testării econometrice a modelului (2) 
Dependent Variable: GY 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 11/10/07   Time: 21:39 
Sample: 1998 2006 
Included observations: 9 
Number of cross-sections used: 25 
Total panel (unbalanced) observations: 98 
One-step weighting matrix 
Cross sections without valid observations dropped 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.005682 0.001484 3.829634 0.0002 
GI(-1)*GCOR(-1) 0.565064 0.091115 6.201635 0.0000 

GS(-1) 0.026695 0.006653 4.012290 0.0001 
GK 0.186457 0.012769 14.60285 0.0000 

GED(-2)*GCOR(-2) 0.510601 0.230376 2.216384 0.0291 

Weighted Statistics     

R-squared 0.733171     Mean dependent var 0.020926 
Adjusted R-squared 0.721694     S.D. dependent var 0.046422 
S.E. of regression 0.024490     Sum squared resid 0.055777 
F-statistic 63.88435     Durbin-Watson stat 1.667242 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.498152     Mean dependent var 0.013420 
Adjusted R-squared 0.476568     S.D. dependent var 0.034398 
S.E. of regression 0.024887     Sum squared resid 0.057599 
Durbin-Watson stat 1.943948    

Exprimarea numerică a modelului este deci următoarea: 
 

 
 
Aşadar, investiţiile publice în infrastructură, cele în sănătate şi educaţie, ca şi 

investiţiile productive private reprezintă factori determinanţi ai creşterii economice. 
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Referitor la mărimea coeficienţilor, creşterea investiţiilor publice în infrastructură, 
ca şi a celor în educaţie au ce mai mare influenţă în atenuarea disparităţilor regionale în 
Europa. Aceasta poate fi explicaţia pentru nivelul important al fondurilor europene alocate 
pentru investiţii în infrastructură. Rezultatul obţinut nu invalidează însă observaţiile lui 
Dall’Ebra, care demonstrează că deşi la nivelul indicatorilor naţionali sintetici această 
atenuare a disparităţilor regionale se regăseşte, în interiorul statelor mai slab dezvoltate din 
Uniune diferenţele se adâncesc, de investiţiile în infrastructură din fonduri europene 
beneficiind regiunile mai dezvoltate din cadrul acestor state. 

De aceea, investiţiile publice în educaţie ar putea reprezenta o alternativă mult mai 
bună de alocare a fondurilor europene pentru investiţii publice. 

Din punctul de vedere al perioadei de timp în care diferitele tipuri de investiţii 
publice îşi manifestă efectele asupra dezvoltării economice se observă că investiţiile publice 
în sănătate au efect aproximativ imediat, în timp ce investiţiile publice în infrastructură 
determină o creştere economică semnificativă în anul următor alocării fondurilor. 

Referitor la investiţiile publice în educaţie, acestea determină o creştere economică 
întârziată cu două perioade, fapt ce îşi găseşte explicaţia logică în existenţa unei perioade de 
timp de la momentul beneficierii de serviciile publice de învăţământ până la fructificarea 
aptitudinilor dobândite de elevi sau studenţi în activităţi productive. Pe de altă parte, marea 
majoritatea acestor cheltuieli reprezintă salarii acordate cadrelor didactice, care se consumă 
imediat şi se reflectă în creşterea economică din perioadele imediat următoare. 

Este posibil ca tocmai acest efect întârziat să stea la baza alocării fondurilor 
europene pentru investiţii predominant spre realizarea de bunuri publice de infrastructură. 

Analizând rezultatele empirice obţinute din punctul de vedere al efectului corupţiei 
asupra investiţiilor publice şi prin acestea asupra creşterii economice, se observă 
următoarele. 

Investiţiile publice în infrastructură şi cele în educaţie sunt influenţate de nivelul de 
corupţie perceput în statul respectiv. Influenţa corupţiei se manifestă indirect, la momentul 
alocării fondurilor publice pentru investiţii, determinând cel mai probabil alegerea unor 
destinaţii diferite de cele optime sau cheltuirea ineficientă a fondurilor în etapa de realizare a 
investiţiei. Cât priveşte efectul direct al corupţiei manifestat în momentul exploatării 
investiţiilor publice, acesta se dovedeşte nesemnificativ. 

Legat de manifestarea efectului indirect al corupţiei în domeniul investiţiilor publice 
în sănătate, acesta este nesemnificativ. Efectul se poate datora procesului decizional eficient 
al acestei categorii de investiţii publice sau efectului foarte puternic de inspecţie manifestat 
de cetăţeni în acest domeniu sau chiar implicării acestuia în finanţarea sistemului prin 
diferite modalităţi care scapă posibilităţilor de analiză prin acest studiu. 

 
4. Concluzii 
Acest studiu empiric realizat pe un eşantion format din statele Uniunii Europene, 

Islanda şi Norvegia a avut drept obiectiv principal determinarea efectului investiţiilor 
publice asupra dezvoltării economice şi analiza optimalităţii alocării fondurilor europene 
pentru investiţii. 

Rezultatele empirice obţinute reprezintă argumente pentru suţinerea ideii că 
investiţiile publice sunt determinanţi ai creşterii economice. Deşi majoritatea studiilor 
demonstrează că investiţiile private au rolul principal în influenţarea pozitivă a creşterii 
economice, rezultatele obţinute arată că în Europa investiţiile publice în infrastructură şi cele 
în educaţie permit atenuarea disparităţilor naţionale. Cu toate acestea, disparităţile între 
regiunile aceleiaşi ţări tind chiar să se accentueze,  conform teoriei lui Dall’Ebra, prin 
orientarea fondurilor către investiţii publice în infrastructură. Este motivul pentru care se 
poate sugera idea că alocarea fondurilor europene către educaţie este o modalitate mai bună 
de reducere a acestor diferenţe, chiar dacă efectul lor ar fi întârziat. 

Corupţia se manifestă în special în momentul alocării fondurilor publice pentru 
investiţii şi afectează investiţiile în infrastructură şi pe cele în educaţie, nu însă şi pe cele 
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private, care ar putea deveni în perioada următoare principalul motor de creştere economică 
prin promovarea unor măsuri centralizate în această direcţie şi nici pe cele în sănătate, care 
sunt supuse unui efect de inspecţie mult mai important şi pentru care finanţarea include şi o 
componentă privată. 
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Rezumat. Dezvoltarea regională este definită ca fiind un proces ce are efecte benefice 

asupra creşterii economice. Aceasta creştere presupune atât extinderea capacităţilor de producti-
vitate în aceste regiuni cât şi creşterea cererii pentru aceste regiuni. 

In România, proiectele de investiţii ce vor fi finanţate din fonduri structurale se vor 
analiza prin utilizarea unei metode practice folosită în domeniul finanţelor: analiza cost – 
beneficiu. Este foarte probabil ca după primirea primelor fonduri structurale de către 
România, modelele de creştere economică, cum ar fi Solow, să fie confirmate.      

 
Cuvinte-cheie: analiza cost-beneficiu, creştere economică, convergenţa, coeziune, 

dezvoltare regională.   
 
Clasificarea REL: 13 C, 13 J. 
  
Programele de dezvoltare pot fi evaluate din punct de vedere regional ca ajutoare 

pentru creşterea capacităţii productive a regiunii şi pentru stimularea cererii. Pentru 
promovarea acestor obiective, programele pentru dezvoltarea resurselor şi utilizarea 
eficientă a acestora ar trebui orientate către influenţarea funcţiilor generatoare de factori, 
pentru care cererea este destul de sensibilă la creşterile generate de mărirea veniturilor la 
nivel naţional. 

Evaluarea unui program de dezvoltare regională presupune o cunoaştere în detaliu a 
mai multor activităţi. Mai mult, evaluarea individuală a programelor privind impactul asupra 
sectorului economic este mult mai eficientă decât evaluarea unui pachet întreg analizat. Este 
posibil ca proiectele cu finanţare naţională să aibă ca ţintă interesul naţional mai mult decât 
cel regional. Comparaţiile regionale ale schimbării relative a indicatorilor economici nu sunt 
adecvate în acest caz. 

Analiza cost-beneficiu are scopul de a oferi un criteriu de investiţie mai mult decât 
un criteriu de evaluare pentru efectele de dezvoltare în regiunea asupra căreia se axează 
programul. Poate că mult mai utilă ar fi analiza procesului de dezvoltare şi a modului cum 
programele de dezvoltare regională pot influenţa acest proces. Acest lucru presupune o 
examinare a efectelor acestor programe asupra parametrilor de producţie şi consum la nivel 
regional în timp şi tendinţa în ceea ce priveşte structura pieţelor. Deşi criteriile cantitative 
precise pot fi mai difícil de formulat în acest caz, o abordare în aceste direcţii pare a fi mai 
relevantă, mai informativă şi adecvată pentru analiza dinamicii aspectelor inerente în 
probleme de dezvoltare economică.   
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Componenta strategică a modelului european de economie este cea a transferurilor 
cu finalitate sau, mai precis, coeziunea socială, modelul având de fapt o funcţie bivalentă, 
atât de natură economică, cât şi socială. Nu întâmplător, la Lisabona, Uniunea Europeană 
şi-a propus să atingă două ţinte: 

1.    transformarea în economia cea mai dinamică la nivel mondial, în care să se 
pună accent pe dezvoltarea durabilă, pe trecerea la o societate bazată pe 
cunoştinţe şi pe asigurarea coeziunii sociale; 

2.    transformarea într-un succes al extinderii Uniunii Europene, prin creşterea 
rapidă a nivelului de trai în noile ţări membre. 

De aceea, în vederea atingerii acestor ţinte se recomandă un proces susţinut de 
creştere economică, un instrument complementar ce poate susţine acest efort, instrumentul 
fiind reprezentat de fondurile structurale şi de coeziune. Aceste fonduri pot fi absorbite cu 
succes şi de către ţara noastră, dacă se aplică corect politicile cu implicaţii diferite asupra 
creşterii economice, cât şi a creşterii coeziunii: 

• îmbunătăţirea infrastructurii, urmărindu-se totodată reducerea costurilor de 
transport şi de tranzacţie; 

• acordarea de fonduri pentru reconversie industrială în regiunile periferice; 
• politici cu efecte asupra promovării inovării. 
Fondurile structurale, care-şi au originile în Tratatul de la Roma, se acordă pentru 

următoarele trei obiective: 
1. Obiectivul 1: regiunile slab dezvoltate, mai precis cele caracterizate de un nivel 

al PIB/locuitor sub 75% din media calculată la nivelul UE; 
2. Obiectivul 2: regiunile aflate în procese de restructurare economică şi  socială, ce 

depind de sectoare aflate în declin, precum agricultura şi pescuitul; 
3. Obiectivul 3: regiunile aflate în curs de modernizare a educaţiei şi creştere a 

nivelului de angajaţi în economia regiunii respective. 
Impulsul creşterii economice îl constituie inovaţia, aşa după cum indică şi modelul lui 

Solow, precum şi modelele creşterii economice endogene, altfel consecinţele ar fi neplăcute, şi anume 
încetarea creşterii economice în cazul în care nu se înregistrează progres tehnic.  

Politicile de creştere economică sunt strâns corelate cu investiţiile în tehnicile de 
vârf (se recomandă a fi cât mai numeroase), asigurarea unei ordini în cadrul economiei de 
piaţă, precum şi cu intervenţia guvernului în vederea menţinerii „regulilor jocului” unei 
economii de piaţă funcţionale şi performante. 

Poveşti de succes în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte absorbţia şi 
eficientizarea atragerii fondurilor structurale s-au realizat în cazul Spaniei şi al Irlandei. 

În vederea susţinerii tezei convergenţei vine şi teoria clasică de tip ricardian, care 
susţine faptul că factorul mobilitate contribuie decisiv la crearea echilibrului şi acţionează ca 
un mecanism de corectare a inegalităţilor regionale. Totodată, această teorie susţine că 
factorul de înzestrare, de dotare nu este atât de important, iar integrarea va conduce la 
rearanjarea activităţii economice, având drept ţinte costuri cât mai reduse atât pentru 
investiţii, cât şi pentru procesele de inovare, în timp ce pentru factorul muncă se au în vedere 
costuri mai ridicate.  

Teoriile neoclasice de creştere economică susţin conceptul de convergenţă, având 
la bază piaţa ca un mecanism de realocare şi de aceea, din punctul de vedere al acestei 
concepţii, nu sunt necesare politici de dezvoltare.  

Cererea agregată, ca impact al transferurilor acestor fonduri, poate fi sintetizată sub 
forma următoarei relaţii: ( ) ACNCTD −−+×α= , cu α ε (0;1), unde cererea agregată (D) 
depinde de transferurile de fonduri europene (T), de cofinanţarea naţională (NC), de 
contribuţiile plătite (C), precum şi de nivelul avansurilor primite. Incert este însă nivelul de 
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substituire de către aceste fonduri europene a consumului intern, care oricum va avea loc. 
Legătura dintre nivelul de substituire a fondurilor europene şi consumul intern este 
sintetizată de variabila „α”. 

Totodată, rămâne să vedem, odată ce aceste fonduri vor fi atrase de către ţara 
noastră, în ce măsură va fi afectată şi balanţa de plăţi, căci o parte a fondurilor structurale va 
fi înregistrată în contul curent, iar altele vor fi recunoscute în cadrul contului de capital. 

Conform previziunilor efectuate de FMI, cel mai mare nivel al fondurilor 
structurale va fi atras în anul 2013, şi anume 3211 milioane euro (exprimate în preţurile 
anului 2004) pentru creşterea sustenabilă. 

Ca orice proiect de investiţii, şi cele finanţate pe seama fondurilor structurale 
urmează a fi analizate din punct de vedere al unor criterii de fezabilitate, cum ar fi: 

• Veniturile generate de proiect, cu menţiunea că nu vor fi luate în calculul 
veniturilor viitoare: 

1.  costurile şi beneficiile nu trebuie să includă TVA. Alte impozite indirecte trebuie 
incluse numai în măsura în care cad în sarcina investitorului. 

2. orice alte subvenţii (transferuri de la alte autorităţi etc.) 
• Valoarea reziduală, care este luată în considerare doar dacă ea corespunde unui 

flux real pentru investitor şi ea poate fi calculată în două moduri: 
1. prin luarea în considerare a valorii de piaţă reziduale a capitalului fix, ca şi 

când acesta ar fi vândut la sfârşitul orizontului de timp luat în considerare. 
2. valoarea reziduală a tuturor activelor şi pasivelor. 
• Adaptarea la inflaţie, căci în analiza proiectului se obişnuieşte să se utilizeze 

preţuri constante, adică preţuri ajustate la inflaţie şi fixate pe baza anuală. Se recomandă însă 
ca în analiza fluxurilor financiare să se utilizeze preţurile curente, acestea fiind de fapt 
preţuri nominale observate an de an. 

• Sustenabilitatea financiară, care se traduce în faptul că proiectul nu trebuie să 
rişte să rămână fără bani. 

• Rata de actualizare în vederea actualizării la zi a fluxurilor financiare ce vor fi 
degajate de proiectul de investiţii, cât şi pentru calcularea valorii actuale nete (VAN). S-a 
observat că de regulă, rata de actualizare este egală cu costul de oportunitate al capitalui, în 
perioada 2000-2006, parametrul de referinţă constituindu-l o rată reală de 6% în vederea 
determinării costului de oportunitate al capitalului pe termen lung. 

• Indicatorii de performanţă, cea mai mare relevanţă având-o VAN şi rata internă 
de rentabilitate. 

Concluzia este că toate eforturile trebuie coroborate în vederea creşterii economice 
şi că nu trebuie facut abuz de aceste fonduri structurale, ele nu trebuie văzute ca unice 
instrumente de realizare a obiectivelor de coeziune şi convergenţă economico-socială. 
Urmează să vedem dacă se va ţine cont şi de recomandarea autorilor articolului „Modelul 
european: creştere economică, convergenţă şi coeziune”, aceea de a se încuraja  
tehnologiile de producţie competitive şi forţa de muncă cu un ridicat nivel de calificare, 
pentru ca România să nu devină zona periferică a Uniunii Europene. Se pune, de asemenea, 
întrebarea  care va fi nivelul de realizare al previziunilor efectuate de diferite organisme 
internaţionale. 
 
 



 Politici financiare şi monetare în Uniunea Europeană 

 

112 

112

Bibliografie 
Angelescu, Coralia, „Tranziţia modelelor de creştere economică”, Economie teoretică şi 

aplicată 
Cullis, J. G., Jones, P. R. (1992). Public Choice and Public Finance: Analytical 

Perspectives, McGraw – Hill 
Farell, Mary, „Regional integration and cohesion – lessons from Spain and Ireland”, Journal 

of Asian Economics 
Florio, M., “Ghid pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investiţii. Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi ISPA” 
Kutan, Ali, Yigit, Taner, “European integration, productivity growth and real convergence”, 

European Economic Review, 2007 
Moşteanu, Tatiana, Ibraim, M., .2007. „Instrumentele structurale – noua provocare pentru 

România. Domeniile de investiţie şi beneficiarii Programelor Operaţionale 2007-2013”, 
Economie teoretică şi aplicată, 2007 

Moşteanu, Tatiana, Iacob, Mihaela, (2007), “Teorii şi abordări privind scopul şi principiile 
analizei cost-beneficiu” 

Rivero-Sosvilla, Simon, Herce, Jose, “European cohesion policy and the Spanish economy . 
A policy discussion case.”, Journal of Policy Modelling 

Rosenberg, Ch., Sierhej, R., “Interpreting EU Funds Data for Macroeconomic Analysis in 
the New Member States”, IMF Working Papers 

Ruben P. Mendez, 1992. “International Public Finance – A new Perspective on Global 
Relations, Oxford University Press 

Socol, C., Socol, Aura, “Modelul european: creştere economică, convergenţa şi coeziune”, 
Economie teoretică şi aplicată 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

113 

113 

EUROPA UNITĂ ŞI PROBLEMELE SALE 
 

Dan IVĂNESCU 
Lector universitar doctor 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 

Rezumat. România a aderat la Uniunea Europeană în 2007 cu multe speranţe. Se 
pune întrebarea care sunt efectele pozitive ale integrării? Uniunea are un set complet de 
politici privind agricultura, industria, fondurile structurale, forţa de muncă, cercetarea-dez-
voltarea, întreprinderile mici şi mijlocii. Tări precum România sunt foarte interesate de 
fondurile structurale şi de politica agricolă a Uniunii Europene. Dar beneficiile implică, de 
asemenea, şi costuri. Fiecare ţară comunitară are contribuţia ei la bugetul Uniunii 
Europene. 

 
Cuvinte-cheie: agricultură; bugetul UE; politică industrială; cercetare; fonduri 

structurale. 
 

Clasificarea REL: 20I, 20J. 
 

Uniunea Europeană a luat fiinţă sub deviza „unitate în diversitate”. Ea reprezintă 
cea mai mare comunitate economică şi totodată politică formată din 27 de state europene, 
ale cărei scopuri sunt: promovarea progresului economic şi social, întărirea identităţii UE la 
nivel internaţional, realizarea unei zone a libertăţii, securităţii şi justiţiei, în care se asigură 
circulaţia liberă a persoanelor, precum şi menţinerea acquis-ului comunitar şi consolidarea 
acestuia. 

Principalele atuuri ale integrării sunt: crearea unui spaţiu intern fără frontiere, 
crearea unei uniuni vamale şi monetare, consolidarea integrării economice, punerea bazelor 
unei politici externe şi de securitate comune şi introducerea cetăţeniei europene. Prin crearea 
pieţei unice pentru aproximativ 400 de milioane de cetăţeni europeni, se asigură libera 
circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalului. 

Primii paşi ai integrării au început cu comerţul în interiorul spaţiului Uniunii 
Europene. Între anii 1960 şi 2000 comerţul în cadrul UE a crescut cu 1200 % în termeni 
reali, în timp ce comerţul între statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări a crescut cu 
730% în aceeaşi perioadă  (Gelauff et al., 2005). Badinger (2005) estimează că venitul pe cap 
de locuitor  în UE-15 ar fi fost cu 20% mai mic  fără integrarea economică. Dar acest lucru 
rezidă din faptul că nu se face distincţie între integrarea economică  prin Uniunea Europeană 
şi integrarea economică prin alte acorduri comerciale internaţionale (de ex: GATT), astfel că 
efectul ar fi fost mai mic de 20%.  

Există studii  (Gelauff et al., 2005) care demonstrează că dacă UE-15 nu ar fi 
existat, atunci cele 15 ţări ar fi avut schimburi comerciale cu 30%-60% mai mici, iar 
integrarea a dus la creşterea veniturilor ţărilor respective cu până la 10%.  

Prin crearea Uniunii Europene s-a ajuns şi la o coordonare a politicilor, astfel încât 
se previn pierderile rezultate din suprapunerea eforturilor guvernelor în direcţii diferite. 
Activităţile Uniunii Europene acoperă toate domeniile de politică, de la ocrotirea sănătăţii şi 
economie la afaceri externe şi apărare.  

Uniunea Europeană se implică, de exemplu, în politica agricolă comună care a fost 
dezvoltată pentru a oferi Europei siguranţa stocurilor alimentare. Principiile fundamentale 
ale politicii agricole comune au rămas neschimbate de-a lungul deceniilor: garantarea 
preţurilor pentru produsele agricole, uneori situate chiar deasupra nivelului preţului mondial, 
şi ajutoare financiare bazate pe cantitatea produsă, acordând o importanţă minoră excesului 
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de producţie. Politica agricolă comună a fost cea mai bine integrată dintre toate politicile 
Uniunii Europene. După un şir de reforme, cheltuielile în domeniul agriculturii au scăzut cu 
35% pentru perioada 2007-2013. Legătura dintre ajutoarele financiare oferite fermierilor şi 
producţia realizată nu este eliminată total, dar o parte semnificativă din veniturile 
agricultorilor este constituită din ajutorul direct acordat în funcţie de mărimea fermei.  

Lărgirea Uniunii Europene de la 15 la 27 de state a determinat o creştere a 
provocărilor în domeniul politicii agricole, numărul fermierilor crescând cu peste 70%. 
Liderii europeni vor realiza o analiză a domeniului agricol în 2008, iar anul 2009 va 
reprezenta o revizuire generală a bugetului Uniunii Europene, cu posibile implicaţii după 
orizontul anului 2013. 

Politica industrială europeană se axează pe realizarea unui spaţiu comunitar atractiv 
pentru potenţialii investitori şi creatori de locuri de muncă, acordându-se tot sprijinul 
industriilor bazate pe cunoaştere şi inovaţie. Concurenţa neloială trebuie să fie înlăturată, în 
acest scop un rol activ revenindu-i Comisiei Europene, şi controlul trebuie redus la minim, 
în interesul creşterii economice. Întreprinderilor li se cere să se orienteze spre dezvoltarea 
durabilă, utilizarea raţională a resurselor naturale, respectul pentru drepturile omului şi 
reducerea sărăciei.  

Conform Comisiei Europene, eforturile de introducere a unor schimbări structurale 
în economiile statelor membre încep să prindă contur. Cercetarea, inovaţia şi dezvoltarea 
tehnologică câştigă teren, reducerea caracterului birocratic al procedurilor încurajează 
reglementarea şi mediul de afaceri. În acest sens, Finlanda, Suedia, Danemarca şi Germania 
au fost desemnate ca lideri ai inovaţiei la nivel global. Scopul Uniunii Europene este să 
aducă investiţiile în cercetare şi dezvoltare la un nivel mediu de 3% din produsul naţional 
intern brut până în 2010, ca o parte a strategiei de creştere economică şi competitivitate. 

Uniunea Europeană implementează politici regionale şi de coeziune printr-o serie 
de fonduri europene structurale şi de coeziune. Uniunea cheltuieşte miliarde de euro pentru 
fondurile structurale ce au ca scop reducerea diferenţelor de PIB pe cap de locuitor între 
diferitele regiuni. Prin proiecte finanţate cu bani comunitari se poate accelera creşterea 
economică. Prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regională se sprijină 
programele de dezvoltare regională, creştere economică, concurenţa şi cooperarea teritorială 
prin finanţarea cercetării, a inovaţiei, a protecţiei mediului, infrastructurii şi prevenirii 
riscului. Prin Fondul Social European se încearcă creşterea adaptabilităţii economice, ratei 
de angajare, oportunităţilor egale şi integrării sociale. Fondul de Coeziune este folosit pentru 
protecţia mediului înconjurător şi pentru reţelele transeuropene, şi este destinat statelor din 
Europa de Est, Grecia şi Portugalia care au un produs intern brut mai mic de 90% din media 
Uniunii. 

Trei noi politici au fost create pentru a oferi suport pentru investiţii în afaceri şi 
antreprenoriat: 

• „Asistenţă comună în sprijinirea proiectelor din regiunile europene” (JASPERS) 
este acordată împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca 
Europeană pentru Investiţii, şi oferă asistenţă tehnică pentru statele membre în pregătirea 
unor aplicaţii de proiecte de dezvoltare; 

• „Resursele europene comune pentru întreprinderile mici şi mijlocii” (JEREMIE), 
ce coordonează eforturile făcute de Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Investiţii 
şi Fondurile Europene pentru Investiţii, în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 

• „Suportul comun european pentru investiţii durabile în diverse zone din oraşe” 
(JESSICA) este acordat de Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană pentru Investiţii în 
scopul creşterii economice susţinute şi creării de locuri de muncă în zonele urbane. 

Politica regională este doar o parte din politica de coeziune care se axează, de 
asemenea, pe probleme de ordin cultural, societar şi de mediu. Din 1988, Uniunea 
Europeană a investit peste 480 de miliarde euro în regiuni mai puţin dezvoltate. Prin politica 
de coeziune, în 2007-2013, vor fi alocate 308 miliarde euro, altfel spus, 36% din bugetul 
total al Uniunii. Aproape 80% din sumă va merge pentru convergenţa noilor state membre, 
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iar 16% vor fi folosite pentru inovaţie şi proiecte de pregătire profesională. Doar 2% din 
sumă va fi alocat pentru cooperare transnaţională şi regională. Se aşteaptă ca aceste investiţii 
să stimuleze creşterea economică în regiunile mai sărace ale Uniunii şi să genereze 2,5 
milioane de locuri noi de muncă. 

Înainte de 2004, principalii beneficiari ai politicilor de coeziune erau: Grecia, 
Portugalia, Irlanda, Germania de Est, Italia şi Spania. Ca urmare a aderării celor 10+2 noi 
membri, o mare parte din fonduri merg către est. Politica de coeziune pentru 2007-2013 este 
diferită de cea aplicată în perioada 2000-2006, prin aceea că se simplifică regulamentele, 
condiţiile de eligibilitate sunt mai clare, se foloseşte o sursă unică de finanţare, există un 
management financiar mai flexibil, se pune un accent sporit pe creşterea economică, precum 
şi pe descentralizare şi responsabilizare.  

O reformă a modului de alocare a fondurilor structurale este bine-venită, deoarece, 
analizând creşterea economică actuală în regiunile care au primit astfel de fonduri 
structurale, randamentul obţinut nu este cel dorit. S-ar putea acorda Comisiei Europene mai 
multă putere pentru o monitorizare mai intensă şi o evaluare mai bună a proiectelor, dar 
aceasta implică o creştere a cheltuielilor administrative. O altă variantă ar fi ca numai statele 
sărace să primească aceste fonduri, distribuirea făcându-se nu la nivel regional, ci naţional. 
Astfel, guvernele, ştiind mai bine decât Comisia Europeană în ce direcţii trebuie alocaţi 
banii, vor decide în cunoştinţă de cauză. 

Uniunea Europeană pune accent şi pe cercetare şi dezvoltare tehnologică ce duc la 
crearea de noi locuri de muncă şi prosperitate. Obiectivele politicii de cercetare ale Uniunii 
Europene sunt organizarea cooperării la diferite niveluri, încurajarea formării unor reţele de 
echipe de cercetare şi creşterea mobilităţilor cercetătorilor. Al Saptelea Program-Cadru 
pentru Cercetare se desfăşoară pe perioada 2007-2013 şi este elaborat în vederea creşterii 
economice şi crearea de noi locuri de muncă. Uniunea Economică este lider mondial în 
multe domenii tehnologice, dar are nu numai concurenţi tradiţionali, cum ar fi Statele Unite 
ale Americii şi Japonia, ci şi concurenţi noi, precum China şi India. 

Conform Eurostat, finanţarea pentru cercetare-dezvoltare, în ultimii ani, s-a situat la 
1,9% din PIB în Uniunea Europeană, faţă de 2,7% în Statele Unite ale Americii şi 3,2% în 
Japonia. În China, finanţarea a reprezentat 1,3% din PIB în 2005. În cadrul Uniunii, există 
variaţii mari între statele membre. Astfel, Finlanda şi Suedia investesc în cercetare peste 
3,5% din PIB, în timp ce România şi Cipru alocă doar 0,4% din PIB. Obiectivul Uniunii 
Europene este să aducă cercetarea la o medie de 3% din PIB până în 2010. Fără investiţii în 
cercetare este greu de imaginat creşterea economică europeană, produse şi servicii inovative, 
care vor face mediul de afaceri european competitiv într-o economie globalizată. 

Cea mai nouă agenţie ştiinţifică a Uniunii Europene este Consiliul European pentru 
Cercetare, apărut în 2007 în scopul finanţării cercetării moderne. Aceasta are un buget de 7,5 
miliarde euro până în 2013 ce va fi folosit pentru a finanţa cercetătorii şi oamenii de ştiinţă 
stabiliţi în Europa, pentru proiecte de natură investigativă în ştiinţă şi tehnologie, ştiinţe 
sociale şi umane.        

Din 2005, Uniunea Europeană a lansat o nouă politică industrială în vederea creării 
unor condiţii-cadru pentru industriile producătoare. Acestea creează aproximativ 35 de 
milioane de locuri de muncă şi reprezintă trei sferturi din exporturile Uniunii. Ele acoperă 
aproximativ 80% din fondurile cheltuite pentru cercetare şi dezvoltare în sectorul privat. 
Noua politică industrială vizează competitivitatea, energia şi mediul înconjurător, drepturile 
de proprietate intelectuală, cercetarea industrială, inovaţia şi accesul pe piaţă. 

Aproximativ 99% din mediul de afaceri  din Uniunea Europeană este asigurat de 
către întreprinderile mici şi mijlocii. Acestea reprezintă 75 de milioane de locuri de muncă. 
Uniunea Europeană conturează reguli pentru ajutorul de stat în vederea satisfacerii nevoilor 
acestei categorii de întreprinderi. Participarea întreprinderilor mici şi mijlocii în cercetare şi 
proiecte de inovaţie este promovată alături de crearea unor noi întreprinderi mici. Referitor 
la aceste proiecte, 3 miliarde de euro sunt disponibile în intervalul 2007-2013. Uniunea 
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Europeană încurajează, de asemenea, educaţia în şcoli care să promoveze valori ale 
antreprenoriatului.  

Uniunea Europeană finanţează, aşa cum s-a demonstrat mai sus, o serie întreagă de 
domenii. Resursele necesare sunt atrase în principal din taxele vamale, din procentul de TVA 
încasat de statele membre şi din procentul aplicat venitului naţional brut.   

Diferenţa dintre toate fondurile plătite şi cele primite  formează poziţia netă de 
plată, conform definiţiei contabile. Comisia Europeană foloseşte, de obicei, o altă formulă, 
care nu include transferul de taxe vamale şi cheltuieli administrative. Aceste două moduri de 
calcul diferă pentru Luxemburg (cheltuieli administrative), Belgia (cheltuieli administrative 
şi taxe vamale) şi Olanda (taxe vamale). Folosind ambele formule de calcul, Olanda are cea 
mai mare contribuţie netă la bugetul Uniunii Europene, urmată de Germania şi Suedia. 

În concluzie, integrarea în Uniunea Europeană înseamnă o serie de avantaje, dar, de 
asemenea, implică şi costuri. Toate trebuie puse în balanţă, iar rezultanta trebuie să fie 
pozitivă, numai aşa cetăţenii europeni, printre care acum se numără şi românii, vor simţi 
binefacerile Europei Unite. 
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Rezumat. Maximizarea efectelor potenţial benefice şi diminuarea „costurilor” 
asociate investiţiilor străine directe depind, în mare măsură, de condiţiile concrete existente 
în ţara de implantare şi, în principal, de politicile guvernamentale aplicate care pot favoriza 
manifestarea unora sau altora dintre contribuţiile ISD, influenţând, în acelaşi timp,  
cantitatea şi calitatea influxurilor de capital străin. În contextul integrării europene, având 
în vedere şi evoluţiile pozitive înregistrate în ultimii ani, apreciem că, şi în România, similar 
altor state din Europa Centrală şi de Est, pătrunderea masivă a capitalului străin orientat, 
într-o mai mare măsură, către activităţile care încorporează un conţinut ridicat de resurse 
locale şi, în principal, de tehnologie şi cunoştinţe, ar putea favoriza ameliorarea calităţii 
factorilor de producţie existenţi şi crearea unor factori de producţie specializaţi. În acest 
sens, se impune ca strategia de dezvoltare pe termen lung să se axeze cu prioritate pe 
îmbunătăţirea capabilităţilor umane şi tehnologice utilizând inteligent investiţiile străine 
directe, prin aplicarea unor politici de promovare adecvate, ca instrument eficient în 
realizarea obiectivelor propuse. 
 

Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; politici guvernamentale; strategie de 
dezvoltare; contribuţii pozitive; integrare europeană 

 
Clasificare REL: 7H, 8J, 8K 

         
        Introducere 

 
În contextul integrării europene, noile state membre se află în faţa unei decizii 

fundamentale, respectiv aceea de a alege calea ce o vor urma, având ca exemple atât Irlanda 
(„copilul minune” al UE) şi mai recent Slovenia, Cehia, Ungaria şi Estonia, care au redus 
semnificativ diferenţialul de venituri faţă de media UE-15, cât şi Grecia, ţara în care 
decalajele s-au accentuat. „Alegerea” implică nu numai stabilirea obiectivului, ci şi 
identificarea direcţiilor de acţiune în vederea atingerii lui şi elaborarea unei strategii unitare 
şi coerente. Aceasta trebuie să fie fundamentată pe evaluarea realistă şi direcţionarea 
corespunzătoare a potenţialului existent, valorificând, în acelaşi timp, la maximum, 
oportunităţile oferite de aderarea la Uniunea Europeană.  

Concret, în condiţiile în care resursele interne sunt insuficiente, eforturile  proprii 
îndreptate către obţinerea unei producţii competitive pot fi completate şi potenţate prin 
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atragerea de fluxuri de investiţii străine directe (ISD), în special către activităţile intensive în 
capital şi tehnologie, generatoare de valoare adăugată mare. Deşi apare ca evident, acest 
scenariu nu este uşor de realizat. Mai mult,  practica a demonstrat că nu întotdeauna 
contribuţiile pozitive ale ISD, deşi  „dorite” sunt efectiv „realizate” datorită în principal 
lipsei unei strategii unitare, coerente şi realiste, fundamentată pe analiza obiectivă a 
condiţiilor concrete existente în ţara gazdă şi a caracteristicilor influxurilor de investiţii 
străine directe. 

În consecinţă, se ridică o întrebare esenţială: Care sunt elementele definitorii ale unor 
politici guvernamentale care favorizează manifestarea contribuţiilor pozitive ale ISD? Vom 
încerca să răspundem la această întrebare pe parcursul lucrării, abordând teoriile existente şi 
studiile efectuate în domeniu prin prisma relaţiei cauză-efect.  

 
Consideraţii teoretice 
 
Teoriile referitoare la problematica investiţiilor internaţionale subliniază într-o 

formă sau alta faptul că, prin investiţiile străine directe realizate, firmele urmăresc obţinerea 
celui mai mare câştig posibil din valorificarea „avantajelor” proprii, internalizând pieţele 
externe şi generând fluxuri interne (în cadrul structurilor lor organizatorice) de bunuri, 
servicii, cunoştinţe etc. Aşadar, firmele realizează ISD atunci când dispun de „avantaje” ce 
pot fi valorificate cu rentabilitate mai mare în afara graniţelor naţionale, decizia de a investi 
într-o anumită ţară  bazându-se pe o analiză amănunţită a factorilor locali (avantaje de 
localizare), corelaţi cu necesităţile de rentabilitate ale agenţilor economici şi mărimea 
(intensitatea) riscului aferent operării într-un mediu străin. Ponderea fiecărui factor în 
stabilirea deciziei de a investi depinde de motivaţia investitorului străin care, în contextul 
actual, al economiei de piaţă globale, în care orice avantaj propriu se poate eroda foarte 
rapid, capătă o semnificaţie deosebită. 

Literatura de specialitate distinge, în funcţie de motivele pentru care agenţii 
economici (în special companiile transnaţionale) realizează investiţii în străinătate,  trei 
tipuri de investiţii străine directe: ISD de valorificare a pieţelor, ISD de valorificare a 
resurselor ţării gazdă şi ISD de eficienţă.  

Investiţiile străine directe de valorificare a resurselor ţării gazdă, cea mai veche formă a 
investiţiilor străine directe, au în vedere în principal valorificarea resurselor altor ţări. O formă 
particulară a ISD de valorificare a resurselor o constituie investiţiile străine directe de valorificare 
a activelor strategice ale ţării gazdă, care au ca scop accesul la capabilităţile de cercetare-
dezvoltare sau creşterea competitivităţii (MIGA/World Bank, 2001, p. 74). Astfel, o serie de 
activităţi de cercetare-dezvoltare sau alte activităţi cu valoare adăugată mare sunt relocate către 
filialele din străinătate. Acest tip de investiţii străine directe este caracteristic, în general, firmelor 
originare în ţările în curs de dezvoltare care, în comparaţie cu ST, nu posedă avantaje de 
competitivitate legate de exploatarea unor active tangibile şi intangibile (UNCTAD, 2006, p. 142). 
Drept urmare, aceste firme îşi internaţionalizează producţia şi îşi exploatează avantajele lor 
competitive limitate pentru a obţine active create strategic (tehnologii, mărci, reţele de distribuţie, 
facilităţi de cercetare-dezvoltare şi competente manageriale). 

Strategia utilizată de aceste firme, denumită strategie de „sporire a activelor”, nu exclude 
neapărat strategia de „exploatare a activelor” (aplicată de ST care dispun de avantaje de 
competitivitate). Ca exemplu, o societate transnaţională care cumpără o firmă pentru a câştiga 
acces pe piaţă va utiliza, ulterior, o combinaţie de active, respectiv activele existente înainte de 
încheierea tranzacţiei şi activele obţinute după efectuarea acesteia. Această nouă strategie a 
firmelor străine se datorează, în cea mai mare parte, impactului pe care globalizarea l-a avut asupra 
competitivităţii şi dezvoltării tehnologice. Cu alte cuvinte, într-o economie mondială caracterizată 
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de un nivel înalt al competitivităţii şi o dezvoltare tehnologică rapidă orice avantaj propriu deţinut 
se poate eroda foarte rapid, ceea ce impune necesitatea obţinerii de avantaje noi. 

Investiţiile  străine  directe  de valorificare  a  pieţelor au cunoscut o dezvoltare 
accentuată odată cu extinderea puternică a ST originare din SUA, fiind îndreptate, iniţial, 
către ţările dezvoltate din Europa. În prezent, reprezintă  cea   mai importantă formă a 
investiţiilor străine directe. Acestea au în vedere mărimea şi posibilităţile de creştere a 
pieţelor naţionale, avantajele pe care le implică apropierea de clienţi, eliminarea costurilor 
de transport (care apar în cazul exporturilor), evitarea barierelor tarifare şi netarifare. Cu 
toate acestea, mărimea pieţei nu este suficientă pentru a atrage investiţii străine 
semnificative, în special în situaţia în care piaţa în cauză este stagnantă sau în scădere, ori 
economia ţării respective este instabilă. 

Investiţiile străine directe de eficienţă cuprind acele investiţii efectuate cu scopul 
exploatării unor avantaje locale date de costurile reduse ale forţei de muncă şi/sau resurselor 
(combustibil, energie etc.) din ţara gazdă. O formă particulară a acestui tip de investiţii o 
constituie integrarea internaţională a producţiei (unităţi productive create prin ISD 
furnizează componente societăţii-mamă). În prezent, această strategie (utilizată iniţial de 
SUA) a evoluat până în punctul în care în ţările în curs de dezvoltare se realizează produse 
finite care poartă marca societăţii-mamă. O altă formă este cea a investiţiilor directe pe 
orizontală, caz în care se realizează produse diferenţiate, adaptate cerinţelor şi gusturilor 
consumatorilor locali. 

În opinia noastră, această distincţie este fundamentată pe identificarea unor 
motivaţii primare, respectiv imperative strategice ale ST, în funcţie de care investitorul 
străin urmăreşte anumite atribute esenţiale ale ţării gazdă (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Tipologia investiţiilor străine directe – sinteză  

Tipuri de ISD Motivaţii primare Atribute esenţiale ale ţării gazdă 
ISD de 
valorificare a 
pieţelor 

-stabilirea unei poziţii puternice 
pe piaţa naţională; 

-câştigarea accesului la o nouă 
piaţă regională. 

-potenţialul pieţelor naţionale (mărime şi 
evoluţie);  
-integrarea economică regională 
(internaţionalizarea). 

ISD de 
valorificare a 
resurselor  

-accesul la resurse naturale; 
-accesul la resursele umane.  

-dotarea cu resurse naturale; 
-nivelul înalt de pregătire/calificare al forţei de 
muncă locale. 

ISD de 
valorificare a 
activelor 
strategice 

-accesul la cunoştinţele ştiinţifice 
locale; 

-accesul la capabilităţile de 
cercetare-dezvoltare. 

-disponibilitatea   cunoştinţelor ştiinţifice; 
-nivelul ridicat de dezvoltare al activităţilor de 
cercetare, inovare. 

ISD de 
eficienţă 

-accesul la factorii de producţie 
care au un cost real scăzut 
(competitivitate prin cost). 

-disponibilitatea factorilor de producţie (materii 
prime, forţă de muncă, transport, comunicaţii 
etc.) la costuri reduse. 

 
Motivaţiile investiţionale internaţionale sintetizate mai sus au înregistrat modificări ca 

urmare a schimbărilor care au afectat economia mondială – liberalizarea comerţului, intensificarea 
concurenţei, dezvoltarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, accentuarea globalizării etc.. 
Astfel, motivaţia ST s-a deplasat de la accesul la resurse naturale şi reacţia faţă de protejarea 
pieţelor locale către considerente legate de competitivitate (costuri şi eficienţă), accesul la active 
strategice (capabilităţi de cercetare-dezvoltare) şi la pieţele liberalizate. 

Studiile şi cercetările internaţionale în domeniu subliniază că aceste atribute 
esenţiale ale ţării gazdă nu sunt, în sine, suficiente pentru a atrage investitorii străini, o serie 
de alte avantaje locale complementare fiind luate în considerare în stabilirea deciziei de a 
investi într-o anumită ţară, ca de exemplu: stabilitatea economică şi politică (asigură 
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securitatea profiturilor); calitatea instituţiilor (eficienţa administrativă, lipsa corupţiei); o 
infrastructură fizică dezvoltată şi modernă; gradul de aglomerare economică.  

De asemenea, cercetări recente arată că, deşi mărimea pieţei (market-seeking) şi 
costul factorilor de producţie (efficiency-seeking) sunt principalele motivaţii ale companiilor 
multinaţionale de a investii în Europa Centrală şi de Est, o importanţă din ce în ce mai mare 
este acordată mediului economic şi politic (stabil), calităţii instituţiilor guvernamentale, 
sistemului juridic (stabil şi transparent), nivelului de acces la informaţii şi gradului de 
dezvoltare al infrastructurii (de transport, de comunicaţii etc.). 

În opinia noastră, cunoaşterea şi analiza motivaţiilor ISD prezintă o semnificaţie 
deosebită pentru ţările gazdă, întrucât efectele influxurilor investiţionale străine depind în 
mare măsură de caracteristicile acestora, respectiv tipologie/motivaţie, vârstă, naţionalitate şi 
cuantum.  

Analizând contribuţiile potenţiale, pozitive şi negative (tabelul 2), ale ISD asupra 
economiei receptoare, Dunning sublinia faptul că raportul între costurile şi beneficiile 
fiecărui tip de contribuţii variază în funcţie de tipul, vârsta şi  naţionalitatea investiţiei 
străine directe depinzând, de asemenea, şi de caracteristicile ţării gazdă şi, în special, de 
politicile guvernamentale (Dunning, 1994, p.20). 

Tabelul 2 
Contribuţii pozitive şi negative ale ISD 

Nr.
crt. 

Contribuţii pozitive Contribuţii negative 

1 Furnizează resurse şi capabilităţi 
adiţionale (capital, tehnologie, 
management şi acces la pieţe). 

Pot furniza resurse puţine sau nepotrivite.  
Pot întrerupe accesul la pieţele străine. 
Pot eşua în ajustarea la nevoile locale concrete. 

2 Introduc noi stiluri manageriale, o 
nouă cultură a muncii şi practici 
concurenţiale dinamice. 

Neadaptarea noilor stiluri şi practici la mediul local ar putea 
modifica climatul de afaceri autohton. 
Utilizarea unor practici anticompetitive ar putea conduce la un grad 
inacceptabil de concentrare a pieţelor. 

3 Generează alocarea mai eficientă a 
resurselor, stimularea concurenţei şi 
efecte de antrenare asupra furnizorilor 
şi/sau clienţilor locali. 
Pot conduce la îmbunătăţirea resurselor 
şi capabilităţilor locale, a productivităţii 
firmelor autohtone, favorizând dezvoltarea 
clusterelor, cu efecte benefice asupra 
firmelor participante. 

Pot restricţiona îmbunătăţirea resurselor şi capabilităţilor 
autohtone prin limitarea producţiei locale la activităţi cu valoare 
adăugată mică şi prin  importul majorităţii produselor 
intermediare cu valoare adăugată mare. 
Pot reduce oportunităţile pentru aglomerările locale prin crearea 
de legături cu furnizori şi clienţi străini.  

4 Prin contribuţiile pozitive mai sus 
menţionate (1-3), susţin creşterea 
produsului intern brut al ţării gazdă şi 
furnizează venituri suplimentare la 
bugetul statului (taxe şi impozite).  

Pot restricţiona creşterea PIB datorită efectelor negative mai 
sus amintite (1-3). 
Pot micşora taxele şi impozitele plătite statului gazdă prin 
utilizarea mecanismului preţurilor de transfer şi a altor 
mecanisme. 

5 Îmbunătăţesc balanţa de plăţi prin 
substituirea importurilor, dezvoltarea 
exporturilor sau prin investiţiile în 
căutarea eficienţei (effiency-seeking).  

Pot înrăutăţi situaţia balanţei de plăţi prin limitarea exporturilor 
şi promovarea importurilor, precum şi prin scoaterea din 
competiţie a firmelor autohtone care exportă mult şi importă 
puţin. 

6 Conectează mai bine economia ţării 
gazdă cu piaţa globală, amplificând 
creşterea economică ca urmare a 
unei diviziuni internaţionale a muncii 
mai eficiente. 

Pot promova o diviziune a muncii bazată pe  interesele lor 
generale, dar care sunt în contradicţie cu cele ale ţării gazdă, 
sub raportul avantajelor comparative.   

7 Expun mai direct economia ţării gazdă la 
sistemele economice şi politice ale altor 
ţări, valorile şi structurile gospodăriilor 

Pot cauza tulburări sau diviziuni politice, sociale şi culturale. 
Pot introduce valori inacceptabile (ca de exemplu cele privind 
reclama, obiceiurile de afaceri, practicile de muncă şi 
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străine; atitudinile faţă de muncă, 
stimulentele, obiceiurile şi normele 
comportamentale  ale societăţilor străine. 

standardele de mediu). 
Firmele străine pot interveni direct în domeniul politic sau în 
procesul electoral al ţării gazdă. 

Sursa: John Dunning, Re-evaluating the benefits of foreign direct investments, Transnational 
Corporations, vol. 3,  no.1, February 1994, pp.18-19. 

 
La nivelul fiecărei economii receptoare se pot manifesta atât contribuţiile pozitive, 

cât şi cele negative, în funcţie de condiţiile concrete existente în ţara gazdă, în principal de 
politicile guvernamentale promovate.  

John Dunning şi Michael Porter, dezvoltând teoriile privitoare la stadiile 
investiţionale şi, respectiv, stadiile avantajelor competitive, au subliniat importanţa unor 
politici guvernamentale adecvate în realizarea trecerii de la avantajul competitiv bazat pe 
dotarea cu factori de producţie la cel bazat pe investiţii şi crearea unor factori de producţie 
specializaţi. John Dunning (1994, pp.18-19), bazându-se pe teoria şi practica economică a 
identificat anumite politici economice care favorizează contribuţiile pozitive ale investiţiilor 
străine directe (tabelul 3.). 

Tabelul 3 
Politici guvernamentale ale ţării gazdă care favorizează contribuţiile pozitive  ale ISD 

Nr. 
crt. 

Politici guvernamentale  

1 Impedimente instituţionale minimale referitor la îmbunătăţirea activelor locale. 
Strategii de dezvoltare care susţin promovarea avantajelor comparative. 

2 Politici care promovează iniţiativa locală şi etica muncii.  
Politici de piaţă adecvate, care favorizează practicile concurenţiale. 

3 Politici macroorganizaţionale şi administrative eficiente. 
Prioritatea politicilor care promovează îmbunătăţirea capabilităţilor umane şi tehnologice şi 
încurajează formarea clusterelor bazate pe activităţi înrudite. 

4 Politici fiscale adecvate pentru a minimiza abuzurile aferente mecanismului preţurilor de transfer. 
5 Analiza amănunţită a comportamentului filialelor străine cu privire la importurile şi exporturile 

acestora şi promovarea unor politici adecvate .  
6 Promovarea unor politici care încurajează firmele investitoare să-şi dezvolte activităţile 

generatoare de valoare adăugată mare şi să investească în acele activităţi care sporesc 
avantajele comparative ale resurselor autohtone.  

7 Forţa şi calitatea reglementărilor şi normelor legale. 
Sursa: John Dunning, Re-evaluating the benefits of foreign direct investments, Transnational 
Corporations, vol. 3, no.1, February 1994, pp. 18-19. 

 
În consecinţă, succesul oricărei strategii de dezvoltare bazată pe atragerea de 

investiţii străine directe depinde de realismul şi obiectivitatea analizelor efectuate în vederea 
fundamentării politicilor care pot favoriza manifestarea unora sau altora dintre contribuţiile 
ISD (figura 1).  
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 Figura 1. Rolul politicilor guvernamentale în atragerea şi succesul ISD 

 
În cadrul politicilor guvernamentale, cele referitoare la atragerea şi promovarea 

investiţiilor străine directe pot influenţa cantitativ şi calitativ influxurile de capital străin. În 
esenţă, literatura de specialitate distinge două categorii de politici de atragere şi promovare a 
ISD, pasive şi active. Politicile pasive se referă la acele măsuri care vizează, în principal, 
aspectele de ordin cantitativ (volumul fluxurilor de ISD atrase) în detrimentul celor de ordin 
calitativ, plecând de la premisa că fluxurile masive de capital străin, indiferent de structura şi 
orientarea acestora, pot influenţa pozitiv cantitatea şi calitatea factorilor de producţie 
existenţi. Din această categorie de politici fac parte cele referitoare la liberalizarea regimului 
investiţiilor străine, încurajarea ISD prin acordarea de stimulente şi crearea unui climat 
economic favorabil pentru investiţii. În consecinţă aceste politici nu vizează un anumit 
domeniu, ci economia în ansamblul său (atragere nediferenţiată). Spre deosebire de politicile 
pasive, cele active urmăresc preponderent aspectele de ordin calitativ, respectiv atragerea 
ISD în anumite sectoare economice (atragere diferenţiată) în vederea ameliorării calităţii 
factorilor de producţie existenţi şi creării unor factori specializaţi.  

În opinia noastră, rolul potenţial al ISD atrase în susţinerea procesului de dezvoltare 
a unor avantaje competitive bazate pe factori de producţie creaţi creşte semnificativ în 
situaţia aplicării unor politici active (direcţionate) care vizează atragerea de investiţii străine 
directe către sectoarele care localizează avantaje competitive datorate dotării cu factori de 
producţie şi către activităţile situate în amonte sau în aval.  

Desigur, politicile guvernamentale trebuie să răspundă obiectivelor economice şi 
sociale ale fiecărei ţări şi, în acelaşi timp,  să ţină cont de condiţiile concrete existente în 
fiecare ţară. Întrucât nu există apriori efecte pozitive sau negative ale fluxurilor de ISD 
receptate, implicarea inteligentă a ţărilor gazdă, respectiv a factorilor  guvernamentali,  
presupune promovarea  acelor  politici  care  măresc  considerabil probabilitatea manifestării 
efectelor benefice.  

În cazul ţărilor central şi est-europene, acest deziderat este cu atât mai important, 
având în vedere că reducerea decalajelor ce despart aceste state de economiile occidentale 
(UE-15) nu se poate realiza, în opinia noastră, fără atragerea unor fluxuri masive de capital 
străin care să completeze şi să potenţeze efortul autohton. Calitatea acestui proces depinde, 
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însă, de politicile guvernamentale aplicate de fiecare stat în parte. Apreciem ca sugestive în 
acest sens datele empirice referitoare la evoluţia ţărilor din Europa Centrala şi de Est  în ceea 
ce priveşte dezvoltarea avantajelor lor competitive prin contribuţia investiţiilor străine 
directe atrase.  

 
Evidenţe empirice pentru statele central şi est-europene 
 
La momentul liberalizării accesului la pieţe al investitorilor străini, starea 

economiilor central şi est-europene era caracterizată de lipsa competiţiei interne şi a unei 
cereri diversificate, alocarea pe criterii noneconomice a resurselor materiale şi umane şi 
existenţa unei mentalităţi fundamentate pe lipsa motivaţiei de a acumula informaţii şi 
cunoştinţe necesare dezvoltării individuale şi colective într-un cadru concurenţial. 
Nedispunând de mecanismele care facilitează crearea factorilor de producţie specializaţi, 
ţările din Europa Centrală şi de Est (CEE) beneficiau de avantaje competitive bazate 
exclusiv pe costul factorilor de producţie, localizate în anumite domenii de activitate.  

În acest context, datorită efectelor potenţial benefice concretizate în restructurarea 
economică şi dezvoltarea mecanismelor specifice unei pieţe concurenţiale, investiţiile 
străine directe au fost apreciate ca reprezentând „un nou plan Marshall” pentru ţările central 
şi est-europene. Măsura în care acest plan a fost realist, cu alte cuvinte concretizat în 
rezultate pozitive odată pus în aplicare, este dată de succesul statelor din CEE în 
consolidarea avantajelor lor competitive, respectiv în ameliorarea calităţii  factorilor de 
producţie existenţi şi dezvoltarea unor avantaje competitive bazate pe factori specializaţi. 

În acest sens, datele empirice referitoare la Indicele Competitivităţii Globale (GCI) 
demonstrează că, în ciuda aşteptărilor, numai câteva state din regiune au înregistrat succese 
notabile (tabelul 4).  

Tabelul 4 
ISD şi GCI pentru ţări din CEE                                                                                                                        

Stoc ISD/locuitor (2005) Indicele competitivităţii globale (2006) ŢĂRI 
USD/locuitor loc Valoare Loc (mondial) Loc (CEE) 

ESTONIA 7.059 1 5.12 25 1 
UNGARIA 6.015 2 4.52 41 5 
CEHIA 5.504 3 4.74 29 2 
SLOVACIA 2.676 4 4.55 37 4 
SLOVENIA 2.469 5 4.64 33 3 
POLONIA 1.590 6 4.30 48 6 
BULGARIA 982 7 3.96 72 8 
ROMÂNIA 806 8 4.02 68 7 

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006; World Economic Forum, Raport GCI 2006; Eurostat 
(populaţia la nivelul anului 2005); calcule proprii (Stoc ISD/locuitor). 

 
Astfel, în ierarhia celor 125 de ţări analizate în Raportul Competitivităţii Globale 

(2006), Estonia, care a acumulat un stoc semnificativ de ISD (peste 90% din PIB), se 
situează pe locul 25 (nivelul GCI este 5,12) înaintea unor ţări tradiţional dezvoltate, vechi 
membre ale Uniunii Europene (Spania, Portugalia şi Italia). De asemenea, pe o poziţie 
deosebit de favorabilă (locul 29), devansând state precum Portugalia, Italia, Grecia şi Africa 
de Sud, se află şi Cehia, ţară care a receptat fluxuri masive de investiţii străine directe (5.504 
USD/locuitor) alături de Ungaria (6.015 USD/locuitor) şi Slovacia (2.676 USD/locuitor) 
care ocupă şi ele locuri onorabile (locul 41 şi respectiv 37). În acelaşi timp, Slovenia, care a 
atras fluxuri comparativ mai reduse (2.469 USD/locuitor), ocupă locul 33 (nivelul GCI este 
4,64), devansând majoritatea statelor central şi est-europene, ceea ce demonstrează 
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importanţa calităţii investiţiilor străine directe în maximizarea contribuţiilor pozitive ale 
acestora. 

Datele empirice prezentate (tabelul 4.) evidenţiază existenţa unei relaţii directe şi 
puternice  între fluxurile de investiţii străine directe receptate de ţările din Europa Centrală şi 
de Est şi nivelul competitivităţii acestora. Astfel, statele care au acumulat un stoc 
semnificativ de investiţii străine directe (Estonia, Ungaria şi Cehia) au înregistrat şi cele mai 
înalte niveluri ale competitivităţii, alături de Slovenia, în timp ce ţările defavorizate sub 
aspectul intrărilor de capital străin (România şi Bulgaria) se situează pe ultimele locuri şi în 
ceea ce priveşte competitivitatea economică.  

Se remarcă decalajele existente între cele două variabile în cazul Sloveniei, care se 
situează pe locul 5 din punct de vedere al influxurilor de ISD, dar ocupă o poziţie mult mai bună în 
ceea ce priveşte competitivitatea (locul 3), şi Ungariei,  situată pe locul 2 sub  aspectul  stocului  de  
ISD  atrase şi pe locul 5 după nivelul indicelui competitivităţii globale. 

Lăsând la o parte aspectele legate de metodologia de calcul a acestui index (ca exemplu, 
Ungaria a coborât 6 poziţii în 2006 faţă de 2005 datorită degradării climatului macroeconomic) 
considerăm că decalajele înregistrate în cazul Ungariei şi Sloveniei, precum şi cele dintre statele 
analizate se datorează în principal politicilor de promovare aplicate, care au influenţat decisiv atât 
cantitatea cât şi calitatea (structura) investiţiilor străine directe atrase, determinând astfel impactul 
acestora asupra mediului economic şi social.  

Având în vedere aspectele teoretice prezentate, apreciem că pe măsură ce 
economiile central şi est-europene s-au transformat în economii de piaţă funcţionale, 
calitatea influxurilor de ISD a devenit esenţială în vederea avansării spre stadiile în care 
investiţiile şi capacitatea inovativă reprezintă motorul dezvoltării. Drept urmare, ţările în 
care calitatea ISD atrase a completat, la un moment dat, cantitatea acestora se regăsesc pe 
poziţii fruntaşe în ceea ce priveşte competitivitatea economică. În cadrul acestor ţări, 
Slovenia este un caz particular, întrucât a urmărit de la bun început aspectele calitative ale 
influxurilor de ISD (ca de exemplu atragerea de investiţii „pe teren gol”) vizând impactul 
acestora asupra competenţelor autohtone. În consecinţă, deşi din punct de vedere al 
volumului capitalului străin receptat se situează în urma majorităţii ţărilor analizate, în ceea 
ce priveşte competitivitatea devansează o mare parte dintre acestea (se situează după Estonia 
şi Cehia) datorită impactului calitativ ridicat al investiţiilor străine realizate în economie. 

Aşadar, ţările în care atragerea investitorilor străini a fost însuşită şi asumată ca o 
prioritate, ca de exemplu Estonia, Ungaria, Cehia şi Slovenia, concretizată în promovarea 
unor politici realiste şi coerente axate fie pe atragerea unor fluxuri masive de capital străin 
(Estonia, Ungaria şi Cehia), fie pe aspectele de ordin calitativ (Slovenia), şi-au consolidat 
avantajele competitive avansând, cu succes, spre stadiul avantajelor competitive bazate pe 
inovare, caracteristic economiilor dezvoltate.  

 
Concluzii  
 
Maximizarea efectelor potenţial benefice şi diminuarea „costurilor” asociate 

investiţiilor străine directe depind, în mare măsură, de condiţiile concrete existente în ţara de 
implantare şi, în principal, de politicile guvernamentale aplicate care pot favoriza 
manifestarea unora sau altora dintre contribuţiile ISD, influenţând, în acelaşi timp,  
cantitatea şi calitatea influxurilor de capital străin.                 

În statele central şi est-europene care au aplicat politici realiste şi coerente vizând 
atragerea de investiţii străine directe către activităţile care localizau avantaje competitive 
datorate dotării cu factori de producţie s-a înregistrat o creştere semnificativă a 
competitivităţii datorită atât dezvoltării acestor activităţi, cât şi a celor situate în amonte sau 
în aval, cu impact pozitiv asupra mediului economic şi social. Drept urmare, aplicarea unor 
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politici active de atragere a investiţiilor străine directe vizând orientarea acestora către 
ramurile intensive în tehnologie şi cunoştinţe, în contextul stabilităţii macroeconomice şi 
politice, facilitează manifestarea cercului virtuos datorat intrărilor de capital străin. 

În contextul integrării europene, având în vedere experienţa altor state din centrul 
Europei (ca, de exemplu, Estonia, Ungaria, Cehia şi Slovenia) este de aşteptat ca şi în 
România pătrunderea masivă a capitalului străin orientat, într-o mai mare măsură, către 
activităţile care încorporează un conţinut ridicat de resurse locale în principal de tehnologie 
şi cunoştinţe să favorizeze ameliorarea calităţii factorilor de producţie existenţi şi crearea 
unor factori de producţie specializaţi.  

În acest sens, apreciem că strategia de dezvoltare pe termen lung trebuie să se axeze 
cu prioritate pe îmbunătăţirea capabilităţilor umane şi tehnologice prin aplicarea unor măsuri 
care să vizeze: îmbunătăţirea calităţii resursei umane, prin creşterea investiţiilor în educaţie, 
inclusiv a celor care urmăresc formarea continuă a forţei de muncă; stimularea activităţilor 
de cercetare-dezvoltare; încurajarea iniţiativei locale, prin reducerea birocraţiei şi crearea 
unui cadru administrativ eficient; încurajarea firmelor investitoare să-şi dezvolte activităţile 
generatoare de valoare adăugată mare; stimularea formării clusterelor, inclusiv prin 
implicarea mai activă a administraţiei locale în soluţionarea problemelor investitorilor. 

În opinia noastră, se pot obţine rezultate notabile în această direcţie în condiţiile 
aplicării mai eficiente a politicii UE în domeniul ajutoarelor de stat, inclusiv a celor privind 
investiţiile (străine şi autohtone), prin direcţionarea acestora cu prioritate către obiectivele 
care vizează efectele benefice pe termen lung. De asemenea, considerăm ca esenţială 
fructificarea oportunităţilor care au apărut odată cu integrarea României în Uniunea 
Europeană, prin creşterea semnificativă a gradului de absorbţie a fondurilor europene şi 
utilizarea eficientă şi eficace a acestora, vizând dezvoltarea infrastructurii fizice şi 
instituţionale. 

Un aspect deosebit de important îl reprezintă garantarea securităţii profiturilor obţinute, 
condiţie esenţială în atragerea investitorilor străini, ceea ce impune existenţa unui mediu politic 
stabil. Evoluţiile înregistrate în acest an au demonstrat că instabilitatea politică concretizată, printre 
altele, în amânarea alegerilor europarlamentare, s-a reflectat negativ asupra intrărilor de capital 
străin. Potrivit datelor empirice, nivelul fluxurilor de ISD atrase în prima jumătate a anului 2007 se 
situează la mai puţin de jumătate din valoarea aferentă perioadei corespunzătoare a anului anterior. 

De asemenea, aplicarea strictă şi nediscriminatorie a normelor şi reglementărilor 
europene în domeniul concurenţei, eticii muncii şi protecţiei mediului înconjurător, 
apreciem că va crea premisele minimizării efectelor negative ale investiţiilor străine directe 
asupra mediului economic, social şi natural. 

În consecinţă, având în vedere aspectele prezentate în opinia noastră maximizarea 
raportului dintre contribuţiile pozitive şi negative ale investiţiilor străine directe impune 
promovarea unor politici guvernamentale adecvate, orientate către utilizarea inteligentă a 
fluxurilor de capital străin ca instrument al strategiei de dezvoltare.   
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Rezumat. În această lucrare am făcut o prezentare a sistemului de pensii israelian 
care a trecut cu succes  printr-o reformă majoră, fiind transformat dintr-un sistem de 
beneficii definite (DB) care suferea de deficite actuariale substanţiale într-un sistem de 
contribuţii definite (DC) echilibrat din punct de vedere actuarial. Una dintre cele mai mari 
consecinţe ale reformei a constat în concentrarea pieţei pensiilor în mâna a trei mari 
administratori care împreună deţin o cotă de piaţă mai mare de 85%. Reforma a stabilit noi 
standarde în ceea ce priveşte transparenţa, guvernanţa corporatistă şi administrarea 
riscurilor. Lucrarea prezintă istoricul fondurilor de pensii israeliene de la înfiinţarea lor 
până la sfârşitul anului 2005, factorii care au declanşat reformarea sistemului de pensii 
israelian, implicaţiile reformei, modul de reglementare şi supraveghere a sistemului. 
Lucrarea mai cuprinde informaţii şi date financiare referitoare la piaţa fondurilor de pensii 
din Israel la sfârşitul anului 2005 privind tipurile de fonduri de pensii care funcţionau pe 
piaţă, deosebirile dintre fondurile vechi şi fondurile noi de pensii, caracteristicile fondurilor 
vechi şi fondurilor noi de pensii, portofoliul fondurilor vechi şi fondurilor noi de pensii, 
investiţiile fondurilor de pensii, surplusul şi deficitul actuarial. 

 
Cuvinte-cheie: fonduri de pensii; alte instituţii financiare private; politici de pensii; 

venit personal; consum; economisire; alegerea portofoliului; decizii investiţionale. 
 

Sistemul de pensii israelian a trecut cu succes printr-o reformă majoră fiind transformat 
dintr-un sistem de tip beneficii stabilite (DB), care înregistra mari deficite actuariale, într-un sistem 
de tip contribuţii definite (DC), echilibrat din punct de vedere actuarial. 

Primul fond de pensii din Israel a fost înfiinţat în anul 1940 de către confederaţia 
sindicală Histadrut. Scopul constituirii acestor fonduri de pensii private a fost acela de a 
asigura economii pentru vârsta pensionării pentru salariaţi. Contractele colective de muncă 
încheiate între reprezentanţii confederaţiei sindicale şi reprezentanţii organizaţiilor patronale 
obligau muncitorii din anumite domenii de activitate (industrie, construcţii, agricultură) să 
adere la fondurile de pensii administrate de Histadrut. Ulterior, unele dintre aceste contracte 
s-au extins şi la angajaţii din alte domenii de activitate. Pe la jumătatea anilor '80 a fost 
înfiinţat primul fond de pensii pentru angajaţii liber profesionişti, iar din 1990 s-au înfiinţat 
mai multe fonduri de pensii complementare celor administrate de Histadrut, dar care 
acceptau, de asemenea, ca membri (participanţi) persoanele care erau liber-profesionisti.  

Caracteristicile principale ale fondurilor vechi de pensii sunt: 
a) Fondul de pensii era constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni. Acţiunile erau 

proprietatea Histadrutului, dar nu ofereau dreptul de a încasa dividende. Cheltuielile 
de administrare se suportau din activele fondului de pensii şi reprezentau 
aproximativ 10% din contribuţiile anuale ale membrilor (participanţilor). 
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b) Fondurile de pensii erau de tip DB, acestea ofereau scheme de pensii integrale 
(acoperă riscuri: bătrâneţe, invaliditate, deces) denumite şi „comprehensive”: 
• pensie de bătrâneţe viageră începând de la vârsta pensionării (65 de ani bărbaţi şi 

60 de ani femei) şi posibilitatea pensionării anticipate cu până la 5 ani mai 
devreme (pensia acumulată scădea cu 5% pentru fiecare an anticipat); 

• pensie de invaliditate în caz de incapacitate de muncă. Pensia de invaliditate 
era egală cu pensia de bătrâneţe pe care membrul fondului putea să o obţină 
dacă îşi continua contribuţiile până la vârsta de pensionare; 

•  pensie de urmaş. Aveau dreptul la pensie de urmaş soţia şi fiecare copil care 
avea mai puţin de 21 de ani. Soţia primea 60% din pensia de bătrâneţe a 
soţului decedat, iar copiii 15% cu condiţia ca, prin cumul, pensia primită de 
soţie şi copii să reprezinte maximum 100% din pensia de bătrâneţe a 
decedatului. 

              Toate categoriile de pensii menţionate mai sus erau indexate 100% la rata inflaţiei. 
c) Contribuţiile membrilor (participanţilor) reprezentau 17,5 % din salariul/ 

venitul lunar. 
d) Fondurile de pensii erau obligate să investească cel puţin 92% din activele totale ale 

fondului în obligaţiuni de stat (earmarked bonds) emise special de guvern pentru 
investiţiile fondurilor de pensii. Aceste tipuri de obligaţiuni ofereau un randament fix 
de 5,5% pe an. Suma investită şi randamentul erau indexate la rata inflaţiei. 
Legislaţia în domeniul fiscal susţinea aderarea la aceste fonduri de pensii prin 
oferirea de facilităţi cum ar fi deductibilitatea contribuţiilor din venitul impozabil 
(până la anumite plafoane) şi neimpozitarea pensiilor până la un anumit plafon. 
Câştigurile obţinute din investiţii nu erau impozitate. 

Nivelul pensiei (bătrâneţe, invaliditate, deces) pe care o primeşte un membru la un 
fond de pensii depinde de 5 factori principali: nivelul contribuţiei; cheltuielile de 
administrare ale fondului; randamentul investiţiilor; tabelele de mortalitate şi invaliditate 
întocmite pentru fiecare membru în funcţie de vârstă, sex, şi alte criterii actuariale şi 
procentul anual de creştere a salariului mediu pe economie. 

Deficitele actuariale ale fondurilor de pensii administrate de Histadrut s-au 
acumulat datorită: 

a) Neadecvării tabelelor de mortalitate şi invaliditate în funcţie de: speranţa de 
viaţă, rata de invaliditate, numărul de membri noi. Speranţa de viaţă a populaţiei 
a crescut şi creşte pe măsura ce societatea evoluează datorită îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă. Până în prezent creşterea a fost de aproximativ un an în 
fiecare deceniu. Din acest motiv fondurile de pensii au trebuit şi vor trebui să 
plătească pensii de bătrâneţe pe perioade mai îndelungate. În paralel cu creşterea 
speranţei de viaţă a crescut şi rata de invaliditate, precum şi numărul persoanelor 
care beneficiază de pensie de invaliditate; 

b) Micşorării în timp a dobânzii plătite pentru obligaţiunile speciale „earmarked 
bonds'' de la 6,4%, până în anul 1977, la 5,5%, începând cu anul 1977. Această 
dobândă era garantată pe tot parcursul vieţii membrului care contribuia la fond; 

c) Creşterii beneficiilor (pensiilor) plătite membrilor fondului cu peste 3% pe an 
peste rata inflaţiei mai mult decât s-a estimat la înfiinţarea fondului, respectiv 2% 
pe an peste rata inflaţiei; 

d) Cheltuielile de administrare au fost menţinute sub control în sensul că nu au 
depăşit 10% din contribuţiile încasate de către fondurile de pensii. 

Soluţia optimă şi profesională care trebuia adoptată era să modifice schemele de 
pensii şi să micşoreze pachetele de beneficii oferite (nivelurile pensiilor de bătrâneţe, 
invaliditate, urmaşi). Presiunile „politice” ale membrilor de sindicat asupra liderilor 
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Histadrutului au reuşit să împiedice aceste modificări necesare. Consiliile de administraţie 
ale fondurilor erau formate din lideri de sindicat. Membrii fondurilor de pensii erau şi 
membrii de sindicat şi alegeau liderii de sindicat. Histadrutul negocia şi contractele colective 
de muncă la nivel naţional, la nivel de ramură şi la nivel de întreprindere. În calitate de 
negociator al contractelor de muncă Histadrutul avea influenţă asupra guvernului (care avea 
calitatea de angajator pentru 10% din forţa totală de muncă din ţară).  Influenţa de pe piaţa 
de muncă s-a generalizat şi asupra deciziilor Ministerului de Finanţe în legătură cu fondurile 
de pensii privind continuarea emisiunii de obligaţiuni speciale. 

În anul 1995 pe fondul unor interese comune, guvernul şi Histadrutul au ajuns la o 
înţelegere care a pus baza reformei sistemului de pensii israelian şi care a fost finalizată în 
anul 2003. Evoluţia acestei reforme s-a desfăşurat astfel: 

a) De la 1 ianuarie 1995 fondurile de pensii existente pe piaţă au fost transformate 
în fonduri de pensii „închise”. S-a interzis acestor fonduri să mai primească 
membrii noi. Schemele de pensii ale fondurilor de pensii nu au fost modificate, 
aşadar s-a păstrat pachetul de beneficii. Guvernul a continuat să emită obligaţiuni 
speciale „earmarked bonds” pentru aceste fonduri. În prezent, denumirea acestor 
fonduri de pensii este de „fonduri vechi de pensii”. 

b) De la 1 ianuarie 1995 salariaţii şi liber profesioniştii au aderat la „fonduri noi de pensii”. 
Fondurilor vechi de pensii li s-a dat posibilitatea să înfiinţeze fonduri noi de pensii . 

În prezent piaţa fondurilor de pensii din Israel este formată din mai multe tipuri de 
fonduri. După 1995 s-au înfiinţat două tipuri noi de fonduri de pensii private, respectiv: fonduri de 
pensii noi şi fonduri de pensii generale. Fondurile de pensii noi sunt fonduri de pensii 
comprehensive; acestea asigură participantului pensie de bătrâneţe şi pensie de invaliditate şi/sau 
urmaşi în cazul în care se produce riscul de invaliditate sau de deces al participantului. 

În anul 2000 s-au înfiinţat fondurile de pensii generale, care oferă participanţilor 
numai pensie de bătrâneţe fără să acopere şi riscul de deces şi/sau invaliditate. 

În anul 2002 deficitele actuariale ale fondurilor vechi de pensii reprezentau 
aproximativ 25% din activele acumulate de către aceste fonduri. Exista un consens „politic” 
că ceva trebuia făcut pentru a preveni falimentul acestor fonduri şi, odată cu ele, pierderea 
pensiei a 260000 de pensionari şi a drepturilor acumulate al altor 400.000 de membri. 
Histadrutul nu avea puterea „politică” de a introduce schimbări substanţiale în schemele de 
pensii menite a micşora beneficiile cu aproximativ 25%. Astfel că, în anul 2003 a intervenit 
Ministerul de Finanţe, care conform legislaţiei israeliene este responsabil pentru suprave-
gherea fondurilor de pensii. Fondurilor de pensii li s-a acordat 3 luni pentru a modifica 
schemele de pensii în sensul de a realiza echilibrul actuarial între active şi obligaţii. Nici un 
fond de pensii nu a reuşit să reducă pachetul de beneficii pentru a realiza acest echilibru 
actuarial. Datorită deficitului actuarial pe care l-au înregistrat fondurile vechi de pensii, 
acestea nu au mai putut plăti pensiile pentru participanţii eligibili, iar guvernul a plătit 
participanţilor drepturile, iar administrarea fondurilor de pensii a trecut de la sindicate la 
administratorul special, persoana numită de guvern să conducă şi să supervizeze toate 
operaţiunile fondului. Drept urmare, Consiliile de administraţie au fost eliberate din funcţie, 
iar în locul lor s-a instaurat administrarea specială, respectiv numirea de către Ministerul de 
Finanţe a unui singur administrator. Acest administrator a elaborat o schema de pensii unică 
pentru toate fondurile vechi de pensii. 

Schema de pensii nu face nicio diferenţă între drepturile la beneficiile acumulate 
până la intrarea acestei scheme în funcţiune şi drepturile la beneficii care se vor acumula în 
viitor după anul 2003. Beneficiile acordate de către schema de pensii unică (pentru pensie de 
bătrâneţe, invaliditate sau pensie de urmaş) sunt mai mici cu aproximativ 20% până la 30% 
(în funcţie de vârsta membrului în anul 2003) comparativ cu beneficiile promise de către 
schemele de pensii anterioare ale fondurilor vechi. 
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Vârsta de pensionare pentru pensia de bătrâneţe a fost mărită cu doi ani pentru 
bărbaţi (67 în loc de 65 ani) şi patru ani pentru femei (64 ani în loc de 60 ani). 

Guvernul şi-a asumat angajamentul că în viitor va continua să emită obligaţiuni 
speciale (earmarked bonds), pentru plasamentele fondurilor vechi de pensii, cu o dobândă 
anuală fixă garantată de 5,56% în termeni reali (peste rata inflaţiei). 

În anul 2004 guvernul a plătit 750 milioane NIS pentru a acoperi valoarea 
actualizată a plăţii pensiilor membrilor asiguraţi  la aceste fonduri, iar toate aceste măsuri au 
adus fondurile vechi de pensii la echilibru actuarial. În viitor, dacă vor apărea deficite 
actuariale (datorate în special creşterii speranţei de viaţă), acestea se vor elimina imediat 
prin micşorarea beneficiilor sau majorarea contribuţiilor sau ambele măsuri împreună. 

Administratorul special a luat măsuri de valorificare a diferitelor bunuri deţinute de 
către fondurile vechi de pensii (terenuri, imobile etc.). Printre altele, în anul 2003 au fost 
vândute prin licitaţie toate acţiunile deţinute de către fondurile vechi de pensii către 
societăţile de administrare a fondurilor nou-înfiinţate de aceste fonduri vechi de pensii. 

Aceste acţiuni au fost cumpărate de către societăţi de asigurare. Tranzacţionarea 
acţiunilor a condus la concentrarea pieţei fondurilor de pensii. Mivtahim este un fond nou de 
pensii şi deţine o cotă de piaţă 48 % din totalul membrilor şi activelor fondurilor noi, urmat 
de Makefet,  cu o cotă de piaţă de 27 %, şi Harel, cu o cota de piaţă de 10 %. 

Perioada 2004-2007 s-a caracterizat printr-un efort intens de stabilizare a sistemului 
de pensii israelian. Au fost elaborate norme de către Ministerul de Finanţe şi Comisia de 
Supraveghere pentru a ridica nivelul profesional al celor care administrează aceste fonduri, 
precum şi norme care asigură transparenţa sistemului (investiţii, tranzacţii cu părţi etc.), 
mobilitate (transfer de la un fond la altul fără cheltuieli) şi norme privind administrarea 
riscurilor. Aceste norme pun baza implementării unei legi noi de aderare obligatorie la un 
fond de pensii de către fiecare angajat. 

Caracteristicile principale ale fondurilor noi de pensii „comprehensive fund” sunt: 
a) Fonduri se bazează pe sistemul DC (Defined contribution) şi nu DB (Defined 

benefits). În orice moment există echilibru (actuarial) între sumele de bani 
acumulate şi obligaţiile asumate prin schema de pensii; 

b) Alegerea fondului de pensii este opţiunea individuală a membrului. Un 
membru poate să-şi transfere banii de la un fond de pensii la altul fără penalităţi 
şi restricţii; 

c) Fondul de pensii este înfiinţat sub forma unui contract de societate civilă cu rol 
de parteneriat între membrii săi. Contractul cuprinde schema de pensii. 
Riscurile fondului de pensii (mortalitate, invaliditate, riscurile investiţionale) se 
distribuie între membrii şi pensionarii fondului de pensii în funcţie de activele 
acumulate în conturile personale. 

d) Fondul de pensii nou este administrat de către o societate de administrare de fonduri de 
pensii noi; aceasta este o societate pe acţiuni cu un capital social minim de aproximativ 
1,8 milioane euro. O societate poate administra numai un singur fond nou de pensii cu 
schemă de pensii comprehensive, dar poate administra mai multe fonduri de pensii 
generale (adică fonduri de pensii care asigură numai pensie de bătrâneţe şi pensie de 
urmaş pentru pensionari). Pentru activitatea de administrare, societatea percepe un 
comision de administrare, plafonul maxim al comisionului este stabilit de lege. 
Societăţile de administrare înregistrează şi depozitează separat activele sale de activele 
fondurilor pe care le administrează.  

e) Un fond nou de pensii „comprehensiv” (asigură riscuri de bătrâneţe, invaliditate şi 
urmaşi) poate primi contribuţii lunare de la un membru de până la maximum două 
salarii medii brute pe economie (în iulie 2007 limita era de aproximativ 1.500 euro). 
Contribuţia la un fond nou de pensii „comprehensiv” este de 17,5% din salariu. Dacă 
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membrul este salariat, o treime din salariu este plătită de către membru şi două treimi 
de către angajator. Liber profesioniştii plătesc integral aceşti 17,5%. 

f) Fondurile noi de pensii sunt obligate să investească 30% din active în obligaţiuni 
speciale „earmarked bonds” care asigură o dobândă anuală de 4,8% peste rata inflaţiei. 
Această condiţie reprezintă o facilitate pentru fondurile noi de pensii.  

Fondurile generale de pensii nu au voie să investească în obligaţiuni speciale 
„earmarked bonds”. Fondurile generale de pensii pot primi însă contribuţii lunare fără 
limite. Suma acumulată în contul unui participant se actualizează în funcţie de randamentul 
investiţiilor şi randamentul demografic.  

Legislaţia fiscală în ceea ce priveşte impozitarea contribuţiilor, a beneficiilor, a 
randamentului fondurilor de pensii nu a fost schimbată, a rămas la fel ca şi la fondurile vechi 
de pensii, astfel încât contribuţiile sunt deductibile până la un anumit plafon, câştigurile din 
investiţii nu se impozitează, iar beneficiile se actualizează lunar la rata inflaţiei şi sunt 
neimpozabile până la un anumit plafon. Supraveghetorul pieţei pensiilor supraveghează 
respectarea de către companii a principiilor guvernanţei corporatiste.  

La sfârşitul anului 2005, datorită mai multor fuziuni de fonduri de pensii care au 
avut loc pe piaţa pensiilor private din Israel, existau 40 de fonduri de pensii active. Fondurile 
de pensii vechi se împart în două categorii după cum urmează: 

1)  în prima categorie sunt cuprinse 10 fonduri vechi de pensii, echilibrate; 
2) a doua categorie este formată din fonduri vechi de pensii care se află în 

administrare specială şi care sunt administrare de un administrator special numit de guvern. 
La sfârşitul anului 2005 existau 8 fonduri de pensii de acest tip.  

În anul 2005 a existat o scădere a numărului fondurilor de pensii de pe piaţă datorită 
fuziunilor dintre mai multe fonduri ca rezultat al achiziţiilor şi schimbărilor în structurile de 
acţionariat. Fuziunile dintre fondurile noi de pensii a redus numărul acestora de la 20 la 13, iar în 
cazul fondurilor de pensii generale numărul acestora s-a redus de la 12 la 9. 

Caracteristica principală a pieţei pensiilor private israeliene este dată de separarea 
dintre fondurile vechi de pensii care au fost înfiinţate şi au funcţionat până în anul 2005 şi 
fondurile noi de pensii „comprehensive” care au început să funcţioneze după anul 2005. 
Conform tabelului 1, la 31 decembrie 2005, activele fondurilor vechi de pensii însumau 145 
miliarde NIS, iar activele nete totale ale fondurilor noi de pensii erau de aproximativ 30 
miliarde NIS. Mai mult, aceste fonduri au înregistrat o creştere a activelor nete de 24% pe 
an. Motivul principal a fost acela că aceste fonduri noi de pensii au funcţionat o perioadă 
relativ scurtă de timp şi s-au concentrat pe atragerea de noi participanţi, marea majoritate 
persoane tinere care abia au început economisirea pentru vârsta pensionării, astfel încât 
contribuţiile investite în aceste fonduri au crescut, iar plata pensiilor atinge niveluri minime. 
Contribuţiile la fondurile de pensii noi comprehensive nu pot depăşi valoarea a două salarii 
medii brute pe economie. 

Tabelul 1 
Date financiare privind piaţa fondurilor de pensii din Israel (mii şekeli ''NIS'') 

 Fonduri vechi de 
pensii 

Fonduri noi de pensii Fonduri de pensii 
generale 

Total 
 

 2004 2005 % 2004 2005 % 2004 2005 % 2004 2005 % 
Activele nete
la sfârşitul
anului 

124,084 145,37 17,16 24,19930,049 24,18 175,688 18,36

Câştiguri/ 
Randamente 
nete pe an 

53,29 10,456 96,23 3,572 3,830 7,22 51 49 _4,19 8,952 14,336 60,13 

Plăţi de pensii 8,790 9,063 3,10 35,7 49,2 37,75 1 1 18 8,826 9,113 3,25 
Sursa: Situaţiile financiare ale fondurilor de pensii analizate de Comisia de supraveghere-Departamentul 
de pieţe de capital, asigurări şi pensii. 
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Activele fondurilor noi de pensii „comprehensive” deţineau la sfârşitul anului 2005 
o cotă de piaţă de 28%. Această rată mare de creştere este o continuare a tendinţei din anii 
2004 şi 2003, care s-a caracterizat printr-o creştere semnificativă a activelor acestor fonduri 
de pensii. Această creştere a activelor fondurilor noi de pensii s-a datorat banilor din 
conturile de depozit (contribuţiilor existente), noilor participanţi care au aderat la fonduri şi 
nu în ultimul rând câştigurilor obţinute din plasamentele fondurilor în anul 2005. 

La sfârşitul anului 2005 activele fondurilor generale de pensii înregistrau un nivel 
scăzut şi reprezentau numai 375 milioane NIS. Acest lucru s-a datorat în primul rând 
restricţiilor impuse privind plasamentele acestor fonduri de pensii, deoarece aceste fonduri 
nu pot investi în earmarked bond (obligaţiuni speciale emise de guvern exclusiv pentru 
fonduri de pensii comprehensive); mai mult, ele reprezintă alegerea complementară pentru 
fondurile de pensii deoarece oferă numai pensie de bătrâneţe, nu acoperă şi riscuri de 
invaliditate şi/sau deces. În general persoanele care contribuie la aceste tipuri de fonduri de 
pensii sunt aceleaşi care contribuie şi la fondurile noi de pensii „comprehensive” cu 
procentul maxim de contribuţie permis de lege şi care este în prezent este de 20,5 din 
salariul/venitul mediu pe economie. Un alt motiv este acela că aceste fonduri funcţionează 
de o perioadă scurtă de timp. Aceste fonduri primesc contribuţii fără restricţii şi reprezintă o 
soluţie pentru persoanele care nu au economisit deloc pentru pensie. Din acest motiv se 
previzionează o creştere în viitor a activelor acestor tipuri de fonduri de pensii. 

Conform tabelului 2, fondurile de pensii noi au în total în jur de un milion de 
membri iar numai 54% din aceştia sunt membri activi (contributori), restul sunt membri 
nonactivi. Numărul membrilor activi în fondurile de pensii noi a crescut în 2005 la 23%, iar 
numărul celor nonactivi a reprezentat aproximativ 10%. Numărul pensionarilor la fondurile 
noi de pensii este scăzut şi reprezintă mai puţin de jumătate din numărul total de membri ai 
fondului, în mod special deoarece fondurile noi de pensii funcţionează pe piaţă din anul 
1995, iar membrii fondurilor sunt relativ tineri.  

Tabelul 2 
Activele nete şi numărul membrilor fondurilor noi de pensii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Situaţiile financiare ale fondurilor de pensii analizate de Comisia de supraveghere – 
Departamentul de pieţe de capital, asigurări şi pensii. 

Fonduri de 
pensii 

Membrii 
activi 

Membrii 
Non-
activi 

Pensionari Număr 
total de 
membrii 

Ponderea 
membrilor 
activi în 
numărul 
total de 
membrii 

Cota de 
piaţă în 
funcţie de 
membrii 
activi 

 
Active 
(milioane 
euro) 

 
Cota 
de 
piaţă 
în  % 

Mivtachim Yoter 221,669 252,568 2,427 476,664 46.50% 38,94% 1754,6 51,0 
Makefet Ishit 88,765 81,049 456 170,270 52,13% 15,59% 531,5 15,4 
Meitavit 83,286 15,451 377 99,114 84,03% 14,63% 291,6 8,5 
Atudot 
HaHadashah 

37,204 22,456 34 59,694 62,32% 6,54% 159,6 4,6 

Te’utzah 15,967 15,704 111 31,782 50,24% 2,80% 148,1 4,3 
Gilad Rivchit 37,611 4,288 58 41,957 89,64% 6,61% 134,4 3,9 
Netivot 20,288 8,120 174 28,582 70,98% 3,56% 86,0 2,5 
Yozma 
HaHadashah 

14,704 6,759 26 41,957 89,64% 2,58% 61,4 1,8 

Amit Rivchit 21,417 8,012 12 29,441 72,75% 3,76% 54,6 1,6 
Yuvalim N/A N/A N/A N/A N/A N/A 51,5 1,5 
Tenufa 9,649 5,402 80 15,131 63,77% 1,69% 23,4 0,7 
Adi 2,215 9,311 16 11,542 19,19% 0,39% 34,8 1,0 
Pisgah 4,090 5,244 38 9,372 43,64% 0,72% 27,3 0,8 
Atidit Ishit N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,8 0,6 
Manof 3,854 2,433 51 6,338 60,81% 0,68% 23,9 0,7 
Magen Zahav 4,446 1,343 3 5,792 76,76% 0,78% 9,9 0,3 
Shiluv N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,6 0,3 
Helman Aldobi 294 9 0 303 97,03% 0,05% 0 0 
Achdut 3,825 14,006 12 17,843 21,44% 0,67% 15,5 0,5 
TOTAL 569,284 452,155 3,875 1,045,782 54,44% 100,00% 3440,5 100,0 
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Fondurile de pensii vechi, fondurile de pensii noi (tabel nr. 3) şi fondurile generale sunt 
obligate să investească contribuţiile membrilor conform legislaţiei israeliene privind impozitarea 
veniturilor. Există însă diferenţe în ceea ce priveşte regulile de efectuare a investiţiilor impuse 
pentru fiecare tip de fond: fonduri vechi, fonduri noi şi fonduri   generale. Diferenţa majoră în ceea 
ce priveşte regulile de investire dintre aceste 3 categorii de fonduri constă în permisiunea de a 
investi activele în obligaţiuni speciale „earmarked bonds”. 

Fondurile vechi şi cele noi de pensii sunt obligate să investească în obligaţiuni 
earmarked până la 30% din activele lor. Conform noilor reguli privind investirea activelor, 
managerii de investiţii ai fondurilor de pensii trebuie să fie specializaţi în administrarea 
investiţiilor şi dispersia riscurilor. Aceştia concurează cu alţi manageri de investiţii de pe 
piaţa pensiilor pentru a obţine un randament maxim al investiţiilor, iar acest tip de 
concurenţă a fost mai puţin relevantă în trecut în cazul fondurilor vechi de pensii care au fost 
administrate de sindicate, deoarece aceste fonduri erau obligate să investească cel puţin 92% 
din activele lor în obligaţiuni speciale. 

Fondurile de pensii generale nu pot investi activele în obligaţiuni speciale 
„earmarket bonds”, ele investesc activele fondului în instrumente financiare similare celor în 
care investesc fondurile de compensare (provident funds) şi companiile de asigurări de viaţă 
care oferă asigurări de viaţă cu componentă de pensie. Componenta portofoliului de active 
în care investeşte un fond şi randamentul investiţiilor sunt foarte importante şi au impact 
major asupra drepturilor (beneficiilor) membrilor. 

În anul 2005 fondurile vechi de pensii şi-au investit contribuţiile în earmarked bond 
în proporţie de 78%,  iar în anul 2004 în proporţie de 84%. 

Tabelul 3 
Portofoliul de investiţii al fondurilor vechi  

şi noi de pensii (mii de şekeli ''NIS'') 
 Decembrie 2004 

Fonduri vechi 
de pensii 

Decembrie 
2005 

Decembrie 2004 
Fonduri noi de 

pensii 

Decembrie 
2005 

Active netranzacţionabile Mii de şekeli % Mii de şekeli % 
Obligaţiuni speciale „earmarked 
bonds” 

12,680,817 53,66 13,059,935 42,98 

Depozite 831,027 3,52 1,342,444 4,42 
Credite şi ipoteci 243,007 1,03 522,403 1,72 
Terenuri 4,763 0,02 5,276 0,02 
Obligaţiuni corporatiste 1,707,899 7,23 3,563,850 11,73 
Acţiuni netranzacţionabile 34,691 0,15 13,744 0,05 
Alte active netranzacţionabile 70,547 0,30 228,639 0,75 
Total active netranzacţionabile 15,572,751 65,90 18,736,291 61,66 
Active tranzacţionabile şi lichide  
Numerar 605,909 2,56 530,388 1,75 
Obligaţiuni guvernamentale 
tranzacţionabile 

4,697,340 19,88 4,788,346 15,76 

Obligaţiuni corporatiste 
tranzacţionabile 

1,048,240 4,44 2,734,915 9,00 

Obligaţiuni convertibile 112,130 0,47 186,200 0,61 
Acţiuni tranzacţionabile 1,527,333 6,46 2,676,862 8,81 
Obligaţiuni emise de alte state 32,888 0,14 681,360 2,24 
Opţiuni şi derivative 6,487 0,03 5,922 0,02 
Fonduri mutuale (de investiţii) 28,649 0,12 45,870 0,15 
Total active tranzacţionabile şi 
lichide 

8,058,976 34,10 11,649,863 38,34 

Total 23,631,727 100 30,386,154 100 
Sursa: Situaţiile financiare ale fondurilor de pensii analizate de Comisia de supraveghere – 

Departamentul  de pieţe de capital, asigurări şi pensii. 
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Contribuţiile participanţilor la fondurile noi de pensii au fost investite la sfârşitul 
anului 2005 în earmarked bonds în proporţie de 53,66% şi aproximativ 20% din active au 
fost investite în obligaţiuni guvernamentale tranzacţionabile. 

Activele fondurilor generale de pensii au fost investite în proporţie de 68% în 
obligaţiuni guvernamentale tranzacţionabile, acţiuni tranzacţionabile şi obligaţiuni corpora-
tiste, restul fiind investite în acţiuni. 

Calitatea administrării unui fond de pensii se reflectă în doi parametri cheie. 
Aceştia au impact semnificativ în ceea ce priveşte nivelul pensiei plătite participantului şi 
stabilitatea fondului. Din acest motiv fondurile noi de pensii fac o evaluare separată a celor 
doi indicatori: 

• managementul investiţiilor, reflectat în randamentul financiar al fondului; 
• managementul riscului asigurării, reflectat de randamentul demografic. 
Randamentul financiar al fondurilor noi de pensii a fost mai mare în 2005 comparativ cu 

2004 şi cu media ultimilor 6 ani. Procentul activelor fondurilor de pensii care se investeşte în acţiuni 
justifică creşterea câştigului (randamentului) obţinut la sfârşitul anului 2005. Acest lucru s-a datorat în 
special creşterii şi dezvoltării pieţei de capital. Acest trend pozitiv de creştere a câştigurilor s-a 
înregistrat şi datorită dezvoltării pieţei obligaţiunilor. 

Randamentul fondului de pensii are un impact direct în ceea ce priveşte suma 
acumulată pentru pensie. Acesta este un criteriu foarte important în alegerea unui fond de 
pensii, iar gradul de risc al fondului de pensii trebuie să coincidă cu preferinţele 
participanţilor pentru risc, deoarece investiţiile în fondurile de pensii sunt investiţii pe 
termen lung. În perioada 2000-2005 randamentul mediu al fondurilor de pensii a fost de 
6,32%. Atunci când evaluezi performanţele unui fond de pensii nu trebuie să analizezi 
numai randamentul investiţiilor ci şi modul în care acea companie de administrare de 
fonduri de pensii administrează riscurile asigurate la care sunt expuşi participanţii. 

Surplusul sau deficitul actuarial este consecinţa variaţiei numărului de pensionari. 
De exemplu, dacă numărul actual al persoanelor invalide este mai mare decât numărul 
estimat prin calcule actuariale, acest lucru produce un deficit actuarial şi scade nivelul 
banilor acumulaţi pentru pensie de bătrâneţe. Conform reglementărilor supraveghetorului 
israelian al pieţei pensiilor, un fond de pensii este obligat să întocmească şi să transmită un 
bilanţ actuarial anual similar cu bilanţul financiar care cuprinde activele şi datoriile fondului 
de pensii. Partea de datorii a bilanţului actuarial cuprinde obligaţiile fondului, faţă de 
membri şi fată de pensionari, calculate pe baza previziunilor în ceea ce priveşte capitalizarea 
dobânzilor şi speranţa de viaţă a participanţilor, pensionarilor şi urmaşilor. 
Dacă activele unui fond de pensii sunt mai mari decât datoriile (obligaţiile asumate), fondul 
înregistrează un surplus actuarial, iar dacă datoriile sunt mai mari decât activele fondul 
înregistrează un deficit actuarial. Scopul principal este de a realiza un echilibru actuarial de 
egalizare a activelor cu datoriile prin reducerea sau creşterea datoriilor. Surplusul actuarial 
se înregistrează ca randamant pozitiv, iar deficitul actuarial ca randament negativ. 

Managementul companiilor care administrează fonduri de pensii trebuie să aibă o 
influenţă considerabilă în stabilirea plafonului privind surplusul şi deficitul actuarial. Acesta 
este responsabil pentru administrarea riscurilor, răspunde în special de procedurile de 
atragere a noilor membri (verificarea stării de sănătate a fiecărui membru care aderă la 
fond), de procedurile de examinare în cazul reclamaţiei cotribuabilului invalid şi de 
procedurile de identificare şi testarea în caz de invaliditate sau deces. 

Surplusul sau deficitul actuarial poate diferi de la un fond de pensii la altul nu 
numai din cauza calităţii managementului fondului, ci şi din cauza diferenţelor dintre 
contribuabili (vârstă, sex, venituri, domeniu de activitate). 

De exemplu, dacă media de vârstă a contribuabililor este mare, se previzionează că 
numărul de invalizi să fie mare pentru acest fond. Surplusul actuarial poate fi un indicator 
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privind calitatea managementului, dar şi pentru caracteristicile participanţilor la fond (vârstă, 
domeniu de activitate).   
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TRANSFERUL DE RISC PRIN INTERMEDIUL 
CONTRACTULUI DE ASIGURARE – DIMENSIUNEA 

MEDIULUI RISCULUI ÎN AFACERI 
 

Doina POPESCU  
Conferenţiar universitar doctor 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 
Rezumat: Lucrarea prezintă importanţa transferului de risc prin intermediul 

contractului de asigurare pentru toate organizaţiile. În lucrare sunt prezentate reguli de 
ajustare a riscului care oferă soluţii pentru luarea deciziilor în condiţii de risc, soluţii care 
au însă  anumite limite dependente de natura riscului. De asemenea, în lucrare sunt 
prezentate politici manageriale ale riscului. 

 
Cuvinte-cheie: risc pur (risc asigurat); risc speculativ; politici manageriale ale 

riscului; succes în afaceri; atitudinea în faţa riscului 
 
Un element major, cu profunde implicaţii ce caracterizează particularităţile 

mediului de afaceri, îl reprezintă riscul în afaceri. Putem defini riscul ca fiind acea situaţie în 
care managerii cunosc toate posibilele rezolvări la fel de bine precum cunosc faptul că ele se 
pot schima în orice clipa în rău, de aceea rezultatele finale sunt necunoscute. Astfel, este 
foarte greu ca managerii să cunoască toate posibilităţile si probabilităţile. De cele mai multe 
ori, managerii estimează probabilitatea cu care o anumită variantă va funcţiona sau nu, 
pentru a construi scenarii optimiste sau pesimiste. După ce acest lucru a fost făcut, riscul 
unei anumite acţiuni poate fi determinat cu ajutorul unor coeficienţi statistici, şi anume 
dispersia si coeficientul de variaţie (coeficientul de risc). 

Pentru ca riscul sa fie complet luat în consideraţie în luarea deciziilor, proiectele ce 
prezintă diferite grade de risc sunt evaluate in concordanta cu atitudinea personala a 
managerului în faţa riscului. Aceste atitudini în faţa riscului sunt clasificate în trei categorii: 
manageri care au aversiune faţă de risc, manageri neutri în faţa riscului şi manageri care 
prefera riscul. Odată ce nivelurile de risc şi atitudinea managerului au fost stabilite, 
managerii se confruntă efectiv cu deciziile care implică un anumit grad de risc. În acest sens 
sunt folosiri anumiţi indicatori cum ar fi ratele de ajustare a riscului, arborele de luare a 
deciziilor şi conceptul standard normal. 

Atunci când gradul de risc este extrem de ridicat, managerii aplica strategii bazate 
pe teoria jocurilor. 

În funcţie de expunerea la risc a firmei, se disting două tipuri de risc: risc speculativ 
(lucrativ) şi pur (risc asigurat). 

Riscul speculativ este generat de tendinţa realizării unui profit mai ridicat prin activităţi 
ce au drept consecinţă cheltuieli suplimentare, deci şi posibile pierderi mai mari. Factorii care 
implică acest tip de risc pot fi: deciziile autorităţilor publice (fiscalitate, drepturi ale societăţilor 
etc.), tehnici de producţie (brevete, informatizare), factori financiari (investiţii, rentabilitate etc.), 
factori umani, factori structurali (organizare, fuzionare cu alte firme etc.). 

Riscul pur este consecinţa unor evenimente accidentale, care constituie o 
ameninţare imprevizibilă pentru firmă, delimitarea pierderilor fiind dificilă. În afara celor 
provenite prin acţiunea unor factori externi (uragane, furtuni, calamităţi naturale, războaie, 
atentate, fraude, vandalism), riscurile pure pot fi generate şi de o serie de insuficienţe în 
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activitatea unor firme (erori de concepţie sau de fabricaţie, întreţinerea defectuoasă a 
echipamentului productiv, nerespectarea normelor de securitate şi protecţie a muncii etc.). 

Orio Giarini semnalează că „unul dintre efectele complexităţii în creştere a 
societăţii industriale şi una din principalele caracteristici a fost aceea că … riscurile pure şi 
riscurile antreprenorilor se condiţionează din ce în ce mai strâns unele cu altele”. Din acest 
motiv asistăm în prezent la o integrare a managementului acestor două tipuri de risc, nu 
numai pe verticală, dar şi pe orizontală. În general, cele două tipuri de risc provin nu numai 
din cauze ale funcţionării interne ale firmei, ci şi din cauze generate de mediul firmei. 

Riscurile pure prezintă următoarele caracteristici: 
– riscul pur nu este acceptat în contrapartidă cu o posibilitate de câştig; 

realizarea sa determină o pierdere pentru firmă; nerealizarea sa nu constituie 
un câştig; firma îl suporta uneori fară ştirea sa; 

– riscul pur este un eveniment aleator, independent de voinţa părţilor; aceste  
două caracteristici au fost preluate de legiuitor pentru a defini natura 
contractului; 

– de asigurare. De fapt, în limbaj curent, expresia „risc asigurat" este des folosit 
în locul expresiei „risc pur"; 

– riscul pur este dificil de controlat, cu atât mai mult cu cât apariţia şi extinderea 
sinistrului sunt independente de voinţa întreprinderii. Acesta este motivul pentru 
care asigurarea riscului este încredinţată unor companii de asigurări. 

Economia clasică a opus adesea aceste două tipuri de risc, disociindu-le. În 
realitate, aceste două tipuri de risc sunt adesea interdependente. Realizarea sau agravarea 
unui risc pur poate avea la bază o decizie managerială strategică. Creşterea vulnerabilităţii 
firmei este astfel rezultatul interdependenţei sporite între cele două categorii de risc. Acesta 
este un motiv al integrării managementului acestor categorii de risc într-un proces unic. 

Managementul riscului comportă, pe lângă gravitatea sau consecinţele financiare 
ale riscului, şi costurile asociate gestiunii riscului. 

Aceste costuri sunt: 
– costul transferului de risc (în special primele de asigurare); 
– pierderile pe care firma şi le asumă în cazul realizării situaţiei de risc. 
Chiar atunci când un risc este identificat, acesta implică un cost al luării în evidenţă, 

incluzând şi costul unei eventuale asigurări. 
Pe baza abordării interdependente a consecinţelor financiare ale riscului şi a 

costurilor asociate gestiunii riscului, se pot contura mai multe politici manageriale ale riscului 
pornind de la o situaţie tipică a unui risc situat în afara zonei de acceptare de către firmă: 
managementul preventiv permite reducerea costului riscului, limitând posibilitatea realizării 
şi repetării lui; managementul previzional urmăreşte reducerea consecinţelor financiare ale 
riscului, prin acţiuni de minimizare a efectului acestora şi managementul prin transfer 
urmăreşte transferarea creşterii costurilor de risc (de exemplu, costul de asigurare), prin 
transferarea unor consecinţe asupra altui agent economic (asigurantul, co-contractantul etc.). 

Astfel, obiectivul firmei — prin asocierea corespunzătoare a celor trei politici 
manageriale – este de a rămâne în interiorul unei zone unde riscul este suportabil, respectiv 
variabilitatea (consecinţele) este inferioară unui „sinistru” maxim posibil, iar costul este 
inferior unei limite impuse de rentabilitatea firmei. 

Luarea în considerare a factorului de risc în procesul decizional se impune ca una 
dintre preocupările majore ale managementului firmei. Asigurarea securităţii şi ameliorarea 
vulnerabilităţii firmei impun o selecţie atentă şi riguroasă a persoanelor angajate cu 
responsabilităţi precise în managementul riscului.  
             Trăsăturile esenţiale în luarea deciziilor în condiţii de risc sunt: 
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I.   Riscul în analiza economică 
Din moment ce deciziile sunt rar luate în condiţii de reala certitudine, riscul trebuie 

măsurat şi introdus în procesul decizional. 
A. Probabilitatea realizării 
Fiind dată o probabilitate de realizare în cazul fiecărei decizii ce poate fi luată, 

cumulul acestor combinaţii de probabilităţi estimează probabilitatea realizării. 
1. Valoarea aşteptata reprezintă o distribuţie probabilistica. Aceasta se calculează ca o 

medie ponderata a posibilelor rezultate finale, %i. De exemplu când ponderea reprezintă 
probabilitatea de a se întâmpla, pi, valoarea aşteptata se calculează după formula: 

Valoarea aşteptată = ( ) n..1i;pixIE =πΣ=π  
B. Măsurarea riscului 
In teoria luării deciziilor, riscul este o funcţie de variabilitate a rezultatelor posibile. 
1. Deviaţia standard - este cea mai folosita metoda de măsurare a dispersiei în jurul 

uni valori aşteptate a unei distribuţii de probabilitate. Deviaţia standard este calculata ca o 
medie ponderată a deviaţiilor posibile ale posibilelor rezultate, TCI, de la valoarea aşteptată 
(E(TC)) unde ponderea o reprezintă probabilităţile de a se realiza. 

Deviaţia standard (σ)= ( )( )∑ π−π
=

n

1i

2 xpiEi  

2. Coeficientul de variaţie este o variabilă de măsurare a riscului relativ, folosit 
adesea pentru a compara riscul din mai multe variante ale unei probleme de decizie. 

Coeficient de variaţie=V= 
)(E π

σ  

II. Teoria utilităţii şi a riscului 
A. Atitudinea fiecărui manager în faţa unei decizii este determinată de 

utilitatea sau profitul pe care i-l aduce. 
l. Un manager prudent are o utilitate marginala sau un profit in scădere. Aceasta 

este o atitudine des întâlnită dar nu universala. 
2. Un manager indiferent riscului are o utilitate marginala sau profit constant. 
3. Un manager căruia ii place riscul are o utilitate marginala sau profit in creştere. 
B. Concluzie: Deciziile managerilor nu trebuie sa fie bazate numai pe rezultatele aşteptate, 

ci trebuie să încorporeze o analiză a riscului pe care îl implică. 
III. Ajustarea modelului de evaluare a riscului 
A. Ajustarea cu ajutorul echivalentului de certitudine  
O primă metodă de calcul al riscului in modelul de evaluare este de a converti profiturile 

(numărătoarele din model) din proiecte individuale în echivalente de certitudine a riscului. Pentru 
aceasta se folosesc factori de ajustare care variază de la proiect la proiect. Valoarea V a unei 
investiţii date devine: 

 
1. Factorii de ajustare. Este important de ştiut că numărătorul şi numitorul fracţiei 

sunt constante în utilitate. 
2. Calcularea factorilor de ajustare. După valoarea lui a vom vedea care este nivelul 

de risc. 
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B. Rate de discount în ajustarea riscului  
A doua metodă de calcul al riscului în modelul de evaluare este de a ajusta rata de 

capitalizare, i, numitorul modelului, adăugându-se o variabilă de risc de la proiect la proiect. 
Valoarea V a unei investiţii date devine: 

 
Unde k este o rata de ajustare a riscului, reprezentând rata de diminuare a riscului, i 

plus o variabila de risc, rp, astfel: 
K=i + rp 

IV. Alte tehnici pentru luarea deciziilor în condiţii de incertitudine şi stres 
A. Arbori decizionali 
O hartă de arbori decizionali oferă toate posibilităţile de rezolvare a situaţiei şi 

probabilităţile asociate, oferind astfel mijloace eficiente de analiză a alternativelor. Când 
diferite alternative au şi valoarea aşteptată şi caracteristicile de risc la un nivel inferior, aceste 
alternative pot fi eliminate deoarece sunt considerate a fi dominate. 

B. Simulări 
Modelele simulate pe calculator pot fi folosite în analiza problemelor decizionale a 

căror complexitate nu permite folosirea arborilor decizionali. 
C. Curba normală standard 
Curba normală standard poate fi folosită eficient în probleme de luarea deciziilor 

când veniturile, costurile şi profiturile sunt distribuite normal. 
1. Variabila de standardizare: este o metodă de caracterizare a locaţiei unui punct x, 

într-o distribuţie normală. 

 
D. Teoria jocurilor 
Este o metodă foarte folosită pentru situaţiile care se confruntă cu un grad mare 

de risc şi cu situaţii care implică consecinţe dezastruoase. 
1. Regula deciziei maxi-min: Alegerea alternativei de decizie cu cel mai critic 

moment. 
2. Regula deciziei de regret mini-max:  Alegerea alternativei de decizie cu cea mai 

mica posibilitate de pierdere. 
3. O alternativă a  conceptului  oportunitate-pierdere:  pierderea aşteptata este costul 

de incertitudine 
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PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CATASTROFELOR 
NATURALE ÎN ROMÂNIA  

 
Marius GAVRILETEA 
Lector universitar doctor  
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Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca 
 
Rezumat. O problemă actuală la nivel mondial, dar şi la nivelul fiecărei ţări în 

parte o reprezintă catastrofele naturale şi măsurile active luate de populaţie, asigurători, 
guvern pentru preîntâmpinarea acestora, iar în cazul în care acestea au apărut – măsuri 
pentru diminuarea efectelor negative. Situaţia la nivel mondial a catastrofelor naturale este 
extrem de neplăcută, deoarece daunele produse şi contravaloarea financiară a acestora este 
foarte mare. În România catastrofele naturale apar în fiecare an, iar populaţia este afectată 
foarte mult. De asemenea, iminenţa producerii unui seism cu magnitudine puternică în 
Vrancea a determinat Guvernul României să introducă începând cu 1 ianuarie 2008 
asigurarea obligatorie a locuinţelor. Pe parcursul acestei lucrări se vor prezenta evoluţii şi 
aspecte ale catastrofelor naturale, cerinţe ale noii legi şi o comparaţie a produsului cu 
asigurarea facultativă a locuinţelor. 

 
Cuvinte-cheie: catastrofă; asigurare; încălzire globală; reasigurare. 
 
Clasificare REL: 11C.  
 
O problema actuală la nivel mondial, dar şi la nivelul fiecărei ţări în parte o 

reprezintă catastrofele naturale şi măsurile active luate de populaţie, societăţi comerciale din 
domeniul asigurărilor, guvern pentru preîntâmpinarea acestora, iar în cazul în care acestea 
au apărut – măsuri pentru diminuarea efectelor negative. 

În România, potrivit articolului 2 din Legea nr. 32/2000, în categoria riscurilor de 
tip catastrofă se includ toate riscurile asociate unui eveniment sau unei serii de evenimente 
care pot provoca pagube substanţiale într-o perioadă scurtă de timp. Catastrofele naturale 
sunt evenimente provocate de manifestarea următoarelor calamităţi naturale: cutremure de 
pământ cu magnitudine mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundaţii şi furtuni. 

Conform unui raport al Băncii Mondiale catastrofele naturale îşi menţin trendul 
ascendent de 35 de ani, iar peste 85 % din evenimentele petrecute în intervalul 1980-2005 au 
fost cauzate de condiţii meteo extreme. În contextul în care evenimentele cauzate de factori 
geofizici (cutremure, valuri tzunami, erupţii vulcanice) au rămas relativ constante în ultimii 
50 de ani, principala cauză a catastrofelor este încălzirea globală. Conform aceluiaşi raport, 
daunele cauzate de acest fenomen pot atinge 20% din PIB-ul mondial. 

Dacă urmărim statisticile Institutului de Informare în domeniul Asigurărilor (Insurance 
Information Institute), nivelul mondial al daunelor asigurate, cauzate de catastrofe naturale, este 
destul de ridicat în fiecare an (www.iii.org). Acest fapt poate fi demonstrat şi de următorul tabel: 
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Tabelul 1 
Nivelul mondial al daunelor asigurate, cauzate de catastrofe naturale 

An Milioane USD An Milioane USD 
1997 10,745 2002 16,241 
1998 23,971 2003 20,964 
1999 41,857 2004 51,175 
2000 14,582 2005 110,369 
2001 40,635 2006 15,881 

 Se observă din acest tabel că pe departe anul 2005 a fost anul cu cele mai mari 
daune asigurate din toate timpurile. Acest lucru a fost cauzat în special de Uraganul Katrina 
din SUA. De asemenea, valoarea crescută a anului 2004 a fost generată tot de către un 
uragan şi efectele acestuia – Uraganul Ivan.  

Uraganele din ultimii ani au o putere foarte mare, sunt însoţite de rafale de vânt de 
peste 200 km/h (atingând recorduri de 274 km/h) şi sunt de durată şi intensitate mai mare. 
Specialiştii pun aceste evoluţii pe seama modificărilor climaterice la nivel global. 

Tot aceasta menţiune este demonstrată şi de următorul grafic: 
Topul celor mai severe daune inregistrate de asiguratori ca urmare a 

catastrofelor naturale intre 1970 - 2006
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Figura 1 - Daune severe cauzate de catastrofe naturale 

 
Se poate observa din tabelul sus-menţionat că uraganele sunt principala cauză 

generatoare de catastrofe naturale la nivel mondial, prin urmare asigurătorii plătesc 
despăgubiri însemnate din cauza acestora. 

Efectul negativ al uraganelor asupra industriei asigurărilor şi reasigurărilor poate fi 
pus în evidenţă şi de către statisticile anului 2006 in materie de catastrofe naturale. Astfel 
primele 5 cele mai severe evenimente catastrofice au fost toate cauzate de uragane sau alte 
fenomene meteorologice similare.   

Topul celor mai severe daune inregistrate de asiguratori ca urmare a 
catastrofelor naturale in 2006
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Figura 2 - Daune severe cauzate în 2006 de catastrofe naturale 
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Conform studiilor de specialitate Sigma nr. 2/2007 (Swiss Re Bulletin - Sigma nr.2 / 
2007) elaborate de către SwissRe distribuţia la nivel mondial a catastrofelor naturale este 
aproximativ aceeaşi de la un an la altul. Pe primul loc se situează de departe America de 
Nord şi Centrală care este frecvent lovită de uragane şi alte tipuri de fenomene 
meteorologice extreme, cu preţ în zona Caraibelor. Pe locurile 2 şi 3 se situează cu 
alternanţe de la un an la altul Europa şi Asia. 

La sfârşitul anului 2006 se înregistra următoarea situaţie: 
Tabelul 2 

Situaţia mondială a catastrofelor naturale în 2006 

Dacă analizăm concret situaţia catastrofelor naturale în 2006 din totalul de 15,881 
milioane USD daune asigurate, un procent uriaş de 61% îi aparţine zonei America de Nord 
şi Centrală. 

Ponderea la Nivel Mondial a Catastrofelor Naturale in 2006 

61%
16%

11%

4% 2% 6%

America de Nord Europa Asia America de Sud Oceania/Australia Africa/Oceane/Spatiu
 

Figura 3. Ponderea mondială a catastrofelor naturale 
 
Pentru a evita şi contracara daunele produse de aceste fenomen, Europa nu a rămas 

indiferentă. Ţări precum Spania, Italia, Germania, Franţa, Austria au format pool-uri de 
aigurare prin care au introdus un Sistem de Management al Riscurilor Catastrofale, care a 
dus la dispersia riscurilor şi automat la creşterea eficienţei asigurărilor pentru catastrofe.  

Şi  România a reacţionat la acest fenomen punând, într-un final, bazele dezvoltării 
unui astfel de pool, prin introducerea obligativităţii poliţei de asigurare a locuinţelor. Dar, 
înainte de a vorbi de această poliţă, să vedem care e situaţia în România şi care sunt riscurile 
catastrofale care o afectează. 

Conform unui raport întocmit de Daniela Gheţu, director editorial Revista PRIMM 
– Asigurări & Pensii, prezentat în cadrul Forumului ICAR din 2007, principalul risc de 
catastrofă naturală este cutremurul. Peste 50 % din teritoriul românesc este afectat de 
mişcări seismice  de adâncime intermediară datorate regiunii Vrancea. În această regiune se 
află circa 40 de oraşe dens populate, aproximativ 66% din populaţia urbană. Aici este inclus 
şi Bucuresti-ul,  unul dintre cele 6 oraşe ale lumii caracterizate de efectul „Mexico City”. 60 

Regiune Număr evenimente Victime Daune asigurate 
(mil.USD) 

America de Nord şi Centrală 43 517 9.658 
Europa 45 4.166 2.569 
Asia 169 19.789 1.814 
America de Sud 11 485 587 
Oceanía/Australia 2 14 335 
Africa/Oceane/Spaţiu 79 6.100 918 
TOTAL 349 31.071 15.881 
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– 70% din PIB este produs în această zonă, iar  45% din infrastructura critică se află în 
perimetre seismice expuse la cutremure de intensitate mai mare de 7 MSK. 

Al doilea risc de catastrofă sunt inundaţiile. 30% din teritoriul României  prezintă o 
expunere ridicată la inundaţii. Din anul 1999 frecvenţa inundaţiilor este anuală. 

1,3 milioane ha de pământ şi 500.000 de persoane sunt expuse în fiecare an unui 
risc major de inundaţii (Romania - Hazard Risk Mitigation and Emergency Preparedness 
Project , World Bank, 2002). Apoi urmează alunecările de teren, inundaţiile  necatastrofale, 
furtunile, grindina, seceta, incendiul; acestea având o pondere mai mică în totalul 
dezastrelor.  

Toate aceste catastrofe generează de obicei riscuri sociale majore, iar odată cu 
creşterea frecvenţei şi severităţii acestora, sistemul de managenent al riscurilor catastrofale 
din România a devenit ineficient din punct de vedere al costurilor şi al perioadei mult prea 
lungi în livrarea resurselor. Mai apoi acestea nu sunt niciodată de ajuns, şi mai mult, nici nu 
se împart echitabil. Până să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ele o parte se pierd 
(ICAR, 2006). 

Ideea creării unui pool de asigurare a fost lansată din 1997, dar abia pe la sfârşitul 
anului 2005 s-au pus bazele acestuia.  La Forumul ICAR din 2006 ideea pool-ului a fost 
dicutată mai pe larg. Pool-ul poartă denumirea de Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale -PAID. 

Un pool reprezintă o asociere între mai multe societăţi de asiguare în vederea 
asigurării riscurilor catastrofale, la care o societate individuală nu ar putea face faţă. 

Cele mai eficiente pool-uri sunt cele create sub forma unui  parteneriat public-
privat-PPP, încheiat între societăţile membre ale pool-ului şi stat, fapt susţinu de HORA- 
programul de asigurare a riscurilor catastrofale din Austria. Acest PPP este eficient deoarece 
combină experienţa societăţilor de asigurare în identificarea şi analiza riscurilor cu 
reglementările introduse de instituţiile publice privind planificarea utilizării pământului,  
standardele impuse  sectorului de construcţii şi planul de investiţii în măsuri de prevenţie. 

Rolul guvernului constă în acordarea capitalului iniţial, stabilirea cadrului legislativ 
necesar unui astfel de pool, instruirea publicului în ceea ce priveşte riscurile catastrofale, 
auditul şi supervizarea activităţii poool-ului. Sectorul privat va fi responsabil de stabilirea 
preţului, distrubuţia poliţelor, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor, cât şi de elaborarea 
unui program de management al riscului.  

Înfiinţarea unui astfel de pool va permite statului să îşi reducă treptat răspunderea 
privind acoperirea pierderilor suferite de populaţie în caz de catastrofe naturale, va reduce 
presiunea bugetară, va  creşte capacitatea de acoperire efectivă a pierderilor înregistrate în 
urma catastrofelor naturale, fapt care va reduce tensiunile sociale şi va creşte încrederea 
investitorilor străini în capacitatea de refacere a economiei după un eventual dezastru. 

Pool-ul va permite o mai bună acoperire a pierderilor, deoarece resursele vor 
proveni din mai multe direcţii. O parte vor proveni de la pool. Acesta va reţine o parte din 
risc calculată pe baza unor criterii tehnice şi va fi formată din fonduri acumulate din prime. 
O altă parte va fi asigurată de societăţile de reasigurare, la care a fost transferat riscul de 
către societăţile membre ale pool-ului, iar o ultimă parte va fi finanţată de stat. Ca metode de 
finanţare statul poate opta pentru o finanţare ex-post sau ex-ante. 

La baza înfiinţării acestui pool PAID(1) în România a stat asigurarea obligatorie a 
locuinţelor. Aceasta va fi  introdusă de la 1 ianuarie 2008 şi va fi pentru asigurarea a trei 
riscuri catastrofale-inundaţii, alunecări de teren şi cutremur. De menţionat este faptul că 
legea din România nu prevede alunecările de teren ca fiind risc catastrofal. Asigurarea va fi 
plătită de toţi proprietarii de imobile, indiferent de zona în care locuiesc, pentru a permite o 
dispersie a riscului şi deoarece nicio societate nu va asigura doar riscul de cutremur, de 
exemplu, într-o zonă în care există certitudinea producerii acestuia. 
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Două tipuri de locuinţe vor face subiectul asigurării: tip A(2) şi tip B(3). Pentru o 
locuinţă de tip A, prima anuală de asigurare va fi de 20 de euro, iar valoarea maximă 
asigurată va fi de 20.000 euro. Pentru una de tip B, prima va fi de 10 euro si  valoarea 
maximă asigurată de 10.000 euro. Proprietarii care doresc să îşi asigure casa la o valoare mai 
mare vor avea posibilitatea să încheie o poliţă facultativă. Cei care vor refuza asigurarea 
obligatorie a locuinţei vor fi sancţionaţi cu amendă de la  100 la 500 lei. 

Autorităţile estimează că, în cazul unui cataclism, pagubele asupra fondului de 
locuinţe vor fi de circa 3 miliarde de euro. Pentru a transfera un astfel de risc va trebui să 
plătească o primă de reasigurare de 100 milioane de euro, în contextul în care din prime se 
adună 145 milioane de euro. Această reasigurare trebuie realizată cât mai repede, deoarece 
datorită înmulţirii pe plan internaţional a dezastrelor capacitatea de reasigurare devine din ce 
în ce mai restrânsă, fapt ce va induce o creştere automată a primei de reasigurare. 

În ceea ce priveşte asigurarea obligatorie se ridică o serie de controverse legate de preţ, 
percepţia publicului şi de situaţia clădirilor care nu au autorizaţii de construcţie sau  nu pot fi 
asigurate, din diverse motive. La aceste nelămuriri Radu Mircea Popescu, consilier la Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), la deschiderea Forumului Internaţional al 
Riscurilor Catastrofale a declarat următoarele: Nu pot să vă spun dacă este o lege bună sau defectă. 
Important este că va exista o astfel de lege şi, ca orice act normativ, este perfectibilă, în funcţie de 
ce se va constata prin punerea ei în aplicare şi bazându-ne pe părerea specialiştilor (Business 
Standard 2/10/2007). 

Ca alternativă la asigurarea obligatorie a locuinţelor există pe piaţa românească a 
asigurărilor, prezentă în oferta societăţilor de asigurare, asigurarea facultativă a locuinţelor 
persoanelor fizice, respectiv a imobilelor persoanelor juridice. 

Prin urmare, persoanele care conştientizează expunerea proprie la aceste riscuri 
catastrofice îşi pot încheia o asemenea asigurare fără a mai aştepta caracterul obligatoriu al 
acesteia. În plus, la ora actuală numărul efectiv al clădirilor asigurate aparţinând persoanelor 
fizice şi juridice este în continuă creştere, datorită creditelor bancare luate de aceştia. Ca 
normă de prudenţialitate a băncilor toate clădirile aduse garanţie reală la acordarea creditelor 
sunt asigurate. Deoarece piaţa creditelor este în continuă creştere se apreciază că şi nivelul 
asigurărilor facultative a clădirilor se situează pe un trend ascendent. 

De asemenea, trebuie făcută o menţiune foarte importantă referitoare la acest tip de 
asigurare obligatorie. Prin definiţia sa va include acoperiri referitoare doar la riscurile 
catastrofice (cele care fac obiectul acestei lucrări), însă o asigurare facultativă va acoperi în 
plus şi celelalte riscuri existente. 

Pentru a preîntâmpina dificultăţile de emitere a poliţelor obligatorii de asigurare 
aferente imobilelor persoanelor fizice şi juridice, la ora actuală asigurătorii din România au 
realizat splitarea riscurilor în: 

- riscuri catastrofice;  
- riscuri generale; 
- riscuri extinse. 
Această splitare este în folosul asiguraţilor, deoarece în momentul introducerii asigurării 

obligatorii aceştia vor putea face dovada că sunt asiguraţi pentru riscurile solicitate de guvern.  
Printr-un studiu efectuat la trei mari societăţi de asigurări din România (Allianz 

Ţiriac Asigurări, Unita Wienerstadische şi Omniasig), s-a realizat o medie a cotelor de primă 
aferente riscurilor catastrofice, prezentată în următorul tabel: 
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Tabelul 3 
 Cote de primă medii aferente riscurilor catastrofice 

”Riscuri catastrofice“ 

An construcţie Nr. 
Crt. Tipul clădirii 

< 1945 1945-1977 1978-1990 >1990 
Case din judeţele din zona A ( Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud,  Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Maramureş, 
Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu) 

 Fransiza Cota procentuala (%) 

Zero 0,10 0,08 0,07 0,06 

EUR   50 0,09 0,07 0,06 0,05 

EUR 100 0,08 0,06 0,05 0,04 
1 Apartamente – structura beton 

EUR 200 0,07 0,05 0,04 0,03 

Zero 0,12 0,10 0,09 0,08 

EUR   50 0,11 0,09 0,08 0,07 

EUR 100 0,10 0,08 0,07 0,06 

EUR 200 0,08 0,07 0,06 0,05 

EUR   50 0,16 0,14 0,13 0,09 

EUR 100 0,15 0,13 0,12 0,08 

2 
Case – structura 
beton/caramida/bca 

EUR 200 0,14 0,12 0,11 0,07 

3 
Case – structură lemn/ materiale 
combustibile 

Zero 0,06 0,05 0,04 0,03 

Analizând aceste valori medii putem aprecia că există o clasificare în primul rând a 
tipurilor de clădiri din punct de vedere al materialelor de construcţie, al vechimii şi al 
zonelor geografice. Împărţirea în zone geografice se realizează de către asigurători luând în 
considerare şi zonele de cutremur din România, dar şi hărţile hidrografice elaborate de 
organismele de specialitate. 

Pe lângă zona A mai există zona B care cuprinde judeţele Arad, Botoşani, 
Caraş-Severin, Hunedoara, Neamţ, Suceava, Timiş, şi zona C: Bucureşti, Argeş, Bacău, 
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, 
Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. 

Dacă observăm – în cazul unui apartament din zona A, construit în anul 1980, cota 
procentuală aferentă riscurilor catastrofice este de 0,07% foarte puţin.  

Tot în urma analizei efectuate cotele de primă aferente riscurilor catastrofice pentru 
zonele B şi C cresc cu maximum 0,02%, deci în foarte multe situaţii se ajunge la o cataţie de 
0,09%. 

În urma propunerilor guvernului, la asigurarea obligatorie pentru o sumă asigurată 
de 20.000 euro se vor plăti 20 euro, ceea ce înseamnă o cotă procentuală de 0,1% implicit 
mai mare decât cotaţia existentă la ora actuală pe piaţa asigurărilor facultative. Acest aspect 
i-ar putea determina pe asigurători să încheie cât de multe asigurări facultative pentru riscuri 
catastrofice, insă la nivelul primelor încasate interesul este destul de scăzut, pe de o parte, iar 
marea majoritate a populaţiei nu doreşte să încheie o asemenea asigurare dacă nu este încă 
obligatorie. 
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Un alt aspect care trebuie menţionat se referă la suma asigurată. Statul va impune o 
sumă asigurată de maximum 20.000 euro, sumă care în condiţiile actuale ale preţurilor de pe 
piaţa imobiliară şi cea a materialelor de construcţii ar putea fi insuficientă în cazul multor 
daune mari şi daune totale. 

Ca o concluzie, introducerea unei asemenea asigurări obligatorii a locuinţelor ar 
rezolva doar parţial efectele devastatoare ale catastrofelor naturale. Aceasta deoarece în 
momentul producerii acestora daunele mari nu vor putea fi acoperite în totalitate, iar 
persoanele respective cu siguranţă nu vor avea o asigurare facultativă care să acopere 
excedentul asigurat prin lege.  

Cel mai mare beneficiar pare să fie statul, deoarece bugetul pentru situaţii 
excepţionale nu va mai fi afectat în măsură atât de mare ca până acum, iar sarcina de a 
acoperi aceste daune va fi transferată asigurătorilor şi reasigurătorilor. 

Totuşi efectul benefic al obligativităţii este indiscutabil, deoarece se apelează la 
principiul solidarităţii, foarte multe persoane vor contribui la aceste asigurări şi poate 
niciodată nu vor beneficia de o despăgubire. În schimb, persoanele defavorizate şi cele 
expuse unor riscuri catastrofale nu vor mai simţi acea nesiguranţă că un eveniment 
devastator le va distruge întreaga economie de o viaţă. 

 
Note 
PAID e format din 17 societăţi de asigurare, la care se adaugă statul care prin cele 4 organe 

ale sale a pus bazele unor programe de management al riscului: MIRA- Strengthening of 
Emergency Management and Risk Financing Capacity, Ministerul Lucrarilor Publice, 
Transporturilor si Locuintei - Earthquake Risk Reduction, Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile- Flood and Landslide Risk Reduction, Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale- Risk Reduction of Mining Accidents in Tisza Basin, care au fost 
prezentate în cadrul Forumului ICAR 2007. 

Clădiri Tip A - clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic. 

Clădiri Tip B - clădiri cu pereţii exteriori din lemn, piatră naturală sau orice alte materiale 
nesupuse tratamentului termic şi/sau chimic. 
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Rezumat. Problema sistemelor naţionale de pensii este una globală datorită 
performanţelor scăzute ale sistemului public (PAYG). Lucrarea are în vedere principalele 
aspecte ale sistemului multipilon. Scopul prezentului articol este de a reliefa asemănările şi 
deosebirile existente între diferitele state care deja au experienţă în domeniul sistemului 
multipilon de pensii, finalitatea dorită fiind găsirea punctelor slabe pe care le-ar putea 
resimţi România, dar şi a celor forte care să confere o viaţă fără griji tuturor categoriilor 
sociale. 
 

Cuvinte-cheie: pensii private; sistem multipilon; vârstă de pensionare; pay-as-
you-go; pensionare pe caz de boală. 

Clasificare REL: 20F, 11C 
 
Pe ansamblu, nu poate fi generalizat, dar tendinţa economică a României se 

încadrează pe un trend european modern. Chiar dacă o serie de măsuri se adoptă cu 
întârziere faţă de restul „suratelor” europene, este bine măcar că conştientizăm necesitatea 
aplicării acestora.  

Pe această conduită se încadrează şi implementarea sistemului multipilon de pensii 
în România. Este adevărat că alte state membre aplică deja cu succes acest sistem de 
aproape un deceniu, dar pe de altă parte există ţări în care succesul acestor reforme nu că a 
întârziat să apară, dar a semănat mai mult a eşec.  

Pe ansamblu, aderarea României la Uniunea Europeană la începutul acestui an a 
fost percepută de către toţi românii drept un pas gigantic spre o bunăstare imediată şi 
semnificativă. În definitiv speranţa apare de fiecare dată când au loc evenimente importante 
în viaţa României, iar acesta nu putea să scape „neexploatat”. Mulţi dintre noi se aşteptau la 
modificări majore pe un orizont de timp foarte scurt. Or, de multe ori, cei care speră primii 
la astfel de evoluţii pozitive sunt preponderent aceia care au un nivel de trai modest.  

În această categorie se află şi pensionarii (cu câteva excepţii), care se bucură la 
fiecare creştere a punctului de pensie, la fiecare zvon legat de corelare, indexare etc. Modul 
în care statul român îi tratează nu face obiectul prezentului articol, deşi sunt foarte multe 
lucruri de îndreptat, dar trebuie trase semnale de alarmă în ceea ce priveşte riscul ca 
nereuşita reformelor să pună o povară suplimentară pe umerii atât ai beneficiarilor actuali 
(pensionarii actuali), cât şi ai cotizanţilor actuali, viitori pensionari (Şerbănescu, 2007a,               
p. 24). Problema actuală a pensionarilor nu trebuie tratată cu superficialitate, deoarece peste 
câteva decenii ne vom regăsi toţi în această postură, considerată de unii ingrată. 

Motivele avute în vedere pentru reforma pensiilor sunt: îmbătrânirea populaţiei, 
diminuarea continuă a numărului angajaţilor necesari pentru a susţine financiar un 
pensionar, posibilitatea apariţiei, pe termen lung, a stării de insolvenţă în cadrul sistemului 
de pensii. 
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Deoarece statul nu reuşeşte pe deplin să se achite de sarcini, experienţa 
internaţională şi-a spus şi de această dată cuvântul. Sistemul multipilon de pensii a fost 
implementat în alte ţări de aproape un deceniu şi a produs efectele scontate. Astfel, Ungaria 
a trecut în prima fază la un sistem mixt (pilonii I şi II), încă din 1998. 

Scăderea interesului pentru pensia de stat (nu există astfel de indicatori, dar 
creşterea continuă a interesului pentru pilonul II, încă dinainte de promulgarea cadrului 
legislativ, este o dovadă), a determinat grăbirea reformelor în acest domeniu. În consecinţă, 
a fost gândit un nou sistem de pensii, bazat pe o structură relativ simplu de înţeles: 

 Pensia de stat; 
 Pensia privată obligatorie; 
 Pensia privată facultativă. 

Faptul că pensia de stat nu este atât de „transparentă” precum celelalte două, în 
sensul în care contul pensiei private este perfect vizibil, din punct de vedere al informaţiei 
financiare, în timp ce pensia de stat este rezultanta unui mecanism complex, îndelungat din 
punct de vedere al elementului bază de calcul, face din aceşti ultimi doi piloni o alternativă 
interesantă. 

Premisele formării acestui sistem vast au pornit de la caracteristicile demografice 
ale Europei, un continent care „îmbătrâneşte” încet, dar sigur. Scăderea natalităţii, 
îmbunătăţirea speranţei de viaţă sunt principalele cauze pentru acest diagnostic crud, dar 
adevărat. Fiecare stat membru se impune să-şi gândească propriul plan de acţiune, 
multitudinea părerilor, opiniilor, crezurilor populaţiei fiind o dovadă în acest sens. În plus, 
nu trebuie trecut cu vederea că fiecare ţară s-a confruntat de-a lungul timpului cu diferite 
crize, economice sau politice, a fost implicată în conflicte sau afectată de nivelul de 
dezvoltare a economiei naţionale. Astfel, ca un simplu exemplu, vreau să aduc în atenţie 
cazul unui fost stat al Federaţiei Iugoslave, Croaţia. În aproape un deceniu (1991-2001), 
populaţia ţării a scăzut cu 3% (în termeni absoluţi aproximativ 150.000 locuitori), ajungând 
la 4.300.000 cetăţeni la finele perioadei precizate anterior. Structura demografică a suferit şi 
ea modificări semnificative ca urmare a consecinţelor pe care le-a implicat războiul din 
regiune. Numărul pensionarilor a crescut, fiind vorba de înglobarea în această categorie 
socială a invalizilor de război şi a celor care erau îndreptăţiţi să beneficieze de astfel de 
drepturi sociale din calitatea de membri supravieţuitori ai victimelor conflagraţiei (văduvele 
de război, de exemplu). Şi acesta nu a fost singurul element cu influenţă negativă. Cei care 
au pierit ca urmare a acestui conflict armat au fost de fapt asiguraţii (cotizanţii), numărul lor 
diminuându-se cu peste 30% (de la 525.000 la 360.000 de indivizi). Acesta, chiar dacă este 
un exemplu singular, face dovada necesităţii aplicării unor metode funcţie de specificul 
socioeconomic al fiecărui areal luat în considerare.    

În aceste condiţii, este o obligaţie a generaţiilor prezente de revigorare a sistemului 
pensiilor, aceste categorii ale populaţiei fiind şi unele dintre primele beneficiare ale 
reformelor.   

Pilonul I al sistemului tripartit de pensii face obiectul mai multor controverse. Sunt 
destui critici care preconizează un „faliment” rapid al acestui sistem „Pay as you go”, 
pornind de la creşterea viitoare a numărului persoanelor în vârstă.  

Chiar dacă se încearcă o reechilibrare (contrabalansare) a acestui sistem prin 
majorarea limitelor de vârstă referitoare la pensionare, problema rămâne de actualitate. Ritmul 
de îmbătrânire a populaţiei este rapid, statisticile Eurostat aproximând pentru anul 2050 
numărul populaţiei cu o vârstă de peste 65 ani la peste 30%, un element care nu poate decât să 
îngrijoreze dacă avem în vedere diminuarea concomitentă a populaţiei active. În plus, consider 
că nu mai trebuie adusă în discuţie şi înclinaţia spre munca „la negru”, fapt care determină 
adiţional scăderea continuă a contribuţiilor plătite de angajatori şi angajaţi (Şerbănescu, 2007b, 
p. 28). 
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Se pune întrebarea dacă pilonul II ar trebui gândit exclusiv ca un colac de salvare 
pentru cel al statului sau ca o posibilitate suplimentară de investire a banilor economisiţi. În 
cazul României este evident, pensiile oferite de stat fiind insuficiente pentru asigurarea unui 
nivel de trai mulţumitor.  

După cum precizam anterior, prima măsură pe care statele s-au gândit s-o 
implementeze a fost majorarea vârstelor de pensionare. Aceasta trebuie însă foarte bine 
corelată cu modalitatea de „penalizare” a celor care solicită ieşirea la pensie înainte de 
termen, deoarece aplicarea unor coeficienţi neînsemnaţi, în termeni de comparaţie ai costului 
de oportunitate, va determina intensificarea solicitărilor de pensie anticipată, cu posibilitatea 
utilizării timpului liber astfel rezultat pentru activităţi pecuniare mai profitabile. 
Concomitent s-a impus crearea unei modalităţi de „premiere” a celor care doresc să îşi 
continue activitatea şi după data pensionării. În România, pensiile anticipate parţiale se 
stabilesc din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu 
stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de 
pensionare. Procentul maxim de diminuare pentru fiecare lună de anticipare este de 0,5%, în 
cazul celor care au un stagiu de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare 
de până la un an. În acest caz, se poate spune despre ţara noastră faptul că descurajează 
pensionarea anticipată, o persoană care se regăseşte în situaţia prezentată anterior urmând a 
suferi o penalizare de 6% pentru un an şi de 30% pentru cinci ani. Cu titlu de comparaţie, 
penalizarea anuală aplicată în Croaţia este de doar 1,33%. 

De asemenea, s-a insistat foarte mult asupra modului gradual de creştere a acestor 
vârste de pensionare. Ce este curios în cazul României are în vedere păstrarea ecartului 
însemnat între vârstele de pensionare ale femeilor, respectiv bărbaţilor, deşi în cazul nostru 
speranţele de viaţă diferă cel puţin la fel de mult cu cele din Occident. Mai ales dacă ţinem 
cont de faptul că multe state europene au adoptat criteriul egalizării vârstelor. Astfel, Estonia 
prezintă la momentul actual, ca limite de vârstă, 63 de ani pentru bărbaţi şi 59 pentru femei, 
dar până 2016 vârsta de pensionare se va egaliza la 63 de ani. În Bulgaria, de asemenea, se 
preconizează creşterea vârstelor, dar ecartul se diminuează până în 2009 la trei ani (60 de ani 
femeile, 63 de ani bărbaţii).  

Din punctul meu de vedere ar trebui, de asemenea, acordată o mai mare seriozitate 
în stabilirea pensiilor pe caz de boală, dar şi în corelarea lor eficientă funcţie de pensia 
pentru limită de vârstă. În măsura în care diferenţele sunt minore, se poate manifesta o 
înclinaţie nefavorabilă spre prima categorie, cu repercusiuni asupra statului.  

Toate aceste reforme care aveau în vedere pilonul I, în eventualitatea unui 
„insucces”, trebuiau să fie contrabalansate de măsuri adecvate pentru eliminarea colapsului 
sistemului de pensii. Astfel, pilonii II şi III au fost gândiţi care o alternativă viabilă pentru 
conferirea unei caracter solid şi încrederea în posibilitatea entităţilor economice de a asigura 
un nivel de trai îndestulător pentru toţi. 

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei 
pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza 
colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de 
asigurări sociale. 

Cât de greu trebuie să fie să alegi o pensie privată (Şerbănescu, 2007b, p. 28)?  
În statistici, angajaţii se orientează în special către informaţiile oferite de presă şi 

agenţii de marketing şi pun accentul cel mai puţin pe ceea ce înseamnă recomandarea 
angajatorilor. 

Sincer, accentul ar trebui pus pe informaţiile apărute pe site-ul CSSPP-ului. Mă 
refer la opinii obiective şi deasupra oricărui dubiu. Informaţia astfel obţinută trebuie corelată 
cu datele financiare ale companiei (tot din acest motive cred că este importantă consultarea 
acestui site). 



 Politici financiare şi monetare în Uniunea Europeană 

 

150 

150

Agenţii de marketing prezintă ce cred de cuviinţă, iar la întrebări foarte tehnice 
există riscul să primeşti un răspuns „comercial” sau croit pe tehnici de marketing. 

Prietenii contează doar în măsura în care s-au informat în prealabil, altfel este 
politica „cu valul”. 

Angajatorul ar trebui mult mai aspru pedepsit dacă îşi obligă clienţii sub o formă 
sau alta să adere la un fond anume, deoarece este la ordinea zilei „comisionarea” acestora (şi 
aici nu se pune problema comisionului în sine, ci faptul că avem de-a face cu un aspect 
ilegal al pilonului II). 

Presa poate fi obiectivă, dar poate acţiona şi pe interese. Mă refer la informaţia 
economică, pentru că publicitatea nu face altceva decât să te zăpăcească. Atât canalele de 
televiziune, cât şi presa scrisă abundă în informaţii despre firmele acceptate să opereze în 
cadrul pilonului II, dar multe dintre ele sunt doar reclame, or românii ştiau şi din alte 
experienţe cât de liniştitoare pot fi reclamele. 

Situaţia României nu este atipică faţă de alte pieţe, totuşi numărul actual de agenţi de 
marketing avizaţi pentru pilonul II (242.429 la data de 20 octombrie 2007) poate părea foarte 
ridicat. Populaţia ţării cu vârsta între 16 ani (vârsta minimă de angajare) şi 60 de ani (vârsta 
aproximativă de pensionare calculată ca o medie între cele pentru bărbaţi, respectiv femei) este 
de aproape 14 milioane. Dintre aceştia pot fi subiecţi ai acestui pilon maximum 3.500.000 de 
indivizi, restul fiind reprezentaţi de cei care fie îşi continuă studiile, fie nu sunt angajaţi, fie 
cotizează în alte sisteme (avocaţii, personalul din armată şi poliţie), fie au depăşit vârsta de 45 
de ani. Altfel spus, presupunând că majoritatea agenţilor este formată din persoane de până la 
45 de ani, avem o raţie de 14 clienţi la un agent de marketing. Oare aşa de ridicat este nivelul de 
cunoştinţe tehnice în domeniu sau şansa unui câştig ridicat ne-a transformat brusc pe toţi în 
specialişti. Dacă adevărul este că ne pricepem toţi la asigurări, atunci piaţa asigurărilor de ce 
este totuşi slab dezvoltată în raport cu cele din Uniunea Europeană. Cârcotaşii vor spune că 
suntem săraci şi nu ne permitem, dar inflaţia de maşini luxoase, ritmul incredibil de creştere a 
vânzărilor în acest domeniu par a spune cu totul altceva.  

Pe mai multe site-uri specializate în asigurări (www.1asig.ro), oamenii consideră 
cea mai corectă informaţia ca fiind aceea furnizată de presă, deşi cei mai buni cunoscători ar 
trebui să fie agenţii de marketing, dacă nu chiar CSSPP, deoarece această comisie nu poate 
face reclamă unei societăţi anume. Să fie oare numărul prea mare de agenţi de vină, ca o 
cauză a scăderii încrederii populaţiei în aceste surse de informare? Mulţi vor spune că la câte 
se cunosc acum despre acest pilon, nu mai este nevoie să îţi explice cineva pe îndelete (un 
agent de marketing), dar poate unul dintre indivizi nu a primit toate informaţiile dorite. El de 
unde obţine aceste date? Poate nu are timp să caute pe internet, deşi adevărul este că se 
recomandă să te informezi bine înainte de a adera, chiar dacă ai posibilitatea să te transferi 
după doi ani, fără penalizări. 

Ca urmare a multiplelor probleme care intervin, voi insista un pic asupra acestui 
pilon II. Persoanele eligibile sunt cele care au o vârstă de până la 35 de ani şi care  sunt 
asigurate potrivit prevederilor următoare: 

 persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi 
funcţionarii publici;  
 persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite 
în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, 
precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;  
 şomerii; 
 asociatul unic, asociaţii, comanditarii sau acţionarii;  
 administratorii sau managerii care au încheiat contract de administrare sau de 
management;  

 membri ai asociaţiei familiale;  
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 persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente;  
 persoanele angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;  
 alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;  
 persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, 
echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute, şi care se regăsesc în cel puţin două 
din situaţiile de asociat unic, asociat, comanditar etc.  

Suplimentar, persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi 
contribuie la sistemul public de pensii, pot adera şi ele la un fond de pensii, în acest caz fiind 
însă inexistentă obligaţia.  

Aceste precizări sunt obligatorii, deoarece cei care nu au aderat la un fond de pensii 
în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii (17 septembrie a fost 
prima zi) este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă. 
Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează direct proporţional cu numărul 
participanţilor unui fond de pensii la data efectuării repartizării.  

Este foarte important de ştiut acest lucru deoarece neaderarea în acest termen de 
patru luni poate conduce la repartizarea în cadrul unui fond pe care nu vi-l doriţi. Se poate 
discuta sigur despre situaţia în care, nemulţumiţi fiind de rentabilitatea „produsă” de acest 
administrator, vă realocaţi investiţiile către altul. Corect, dar aderarea mai devreme de doi 
ani se penalizează şi atunci pare îndreptăţită întrebarea dacă merită această nepăsare la 
momentul actual.  

În ce măsură acţiunile întreprinse de România vor produce efectul scontat, rămâne 
de văzut, dar se impune realizarea unei analiza comparative între experienţa celorlalte ţări cu 
„state vechi” în acest domeniu şi cadrul gândit de noi. 

Pe această linie, este surprinzătoare poziţia adoptată de România în ceea ce priveşte 
stabilirea condiţiilor de eligibilitate, funcţie de criteriul vârstă. După cum am precizat 
anterior, la noi cei care au peste 45 de ani nu pot opta la acest sistem, chiar dacă doresc. 

Pe acelaşi criteriu al sortării funcţie de vârstă, populaţia tânără a României (până la 
35 de ani) invocă faptul că nu a fost consultată privind fie aderarea la un fond de pensii 
administrat privat, fie rămânerea doar pe pilonul I. În acest sens este necesar să se precizeze 
că statul are tot dreptul să intervină atunci când consideră că este necesar, fiind vorba de 
implicaţii majore. De exemplu, răspunderea civilă a autovehiculelor (RCA) este obligatorie, 
niciun individ neputând deţine un autovehicul, fără a-l asigura în acest sens, datorită 
riscurilor ridicate de producere a unor accidente cu urmări „pecuniare” importante. Este 
necesar să subliniez, ca fapt divers, că în Bulgaria vârstă celor obligaţi să adere la pilonul II 
este de 48 de ani.  

Tendinţele sunt multiple şi este greu de găsit trasa ideală. Slovacia permite 
angajaţilor cu vârste până la 21 de ani să decidă dacă aderă sau nu la pilonul II, dar 
actualmente este în dezbatere o modificare conform căreia începând cu mijlocul anului viitor 
să devină obligatoriu. În Lituania, deşi pilonul administrat privat are o vechime de peste 
patru ani, a rămas facultativ. În Elveţia, pilonul II este obligatoriu pentru toţi angajaţii. 

Cotele şi modul de formare a veniturilor pilonului II nu trebuie omise din analiză. 
Cotele de contribuţii din România se încadrează pe un trend general acceptat, existând totuşi 
modificări. De exemplu Lituania a pornit cu o cotă de 3%, care a devenit repede 3,5%, 
pentru ca în 2007 să ajungă la 5,5%. În cazul acestei ţări chiar s-a ajuns în situaţia ca 
opoziţia să propună defalcarea pentru pilonul II a unei cote de 8%. Estonia a pornit de 
asemenea cu o cotă de 2%, suportată direct de către angajat din salariul brut, adiţional, statul 
fiind cel care vărsa încă patru procente din contribuţia la asigurări sociale suportată de 
angajat şi plătită de angajator.  

În concluzie, multitudinea de decizii adoptate de diferitele state membre şi 
candidaţi nu poate schiţa un tipar clar şi concis, pe care să-l definim ca fiind cel de succes, 



 Politici financiare şi monetare în Uniunea Europeană 

 

152 

152

menit a asigura o rentabilitate ridicată. Problema cea mare rămâne tot modul în care 
administratorii fondurilor de pensii vor investi banii clienţilor, astfel încât peste un anumit 
număr de ani, decizia trecerii de pe pilonul I pe pilonul II să poată fi considerată o alegere 
înţeleaptă. 
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Rezumat. Dezvoltarea activităţii de reasigurare a riscurilor financiare şi de 
creştere a eficienţei reasigurărilor implică în primul rând o intensificare a prospectării 
pieţei internaţionale de asigurări şi reasigurări, dar în special a celei europene, o bună 
cunoaştere şi înţelegere a acesteia. Astfel, reasigurarea creează cadrul necesar stabilităţii 
rezultatelor financiare ale societăţilor de asigurări.  

Caracteristica definitorie a reasigurării o constituie internaţionalizarea; reasi-
gurarea este prin natura sa o activitate internaţională. 

Problemele cu care s-a confruntat şi se confruntă încă în prezent piaţa asigurărilor 
în legătură cu posibilitatea plasării în reasigurare a diferitelor riscuri, dar în mod deosebit 
a riscurilor financiare, necesitatea de a găsi explicaţii dar şi soluţii în acest sens, ne-au 
determinat să ne îndreptăm atenţia către acest subiect. 

 
Cuvinte-cheie: reasigurare; riscuri financiare; piaţa europeană a reasigurărilor; 

eficienţa reasigurărilor; broker de reasigurare. 
 
REL 11C 
 
Rolul principal al asigurării este acela de a aduce liniştea celor care cumpără o 

poliţă de asigurare în scop de protecţie. Aceasta linişte, însă, este ceea ce le lipseşte de multe 
ori, din păcate, asigurătorilor înşişi.  

Societăţile de asigurări trebuie să aibă vizibilitate asupra fiecărui aspect al activităţii 
pe care o desfăşoară. Pentru aceasta este necesară o vedere atotcuprinzătoare atât asupra 
activităţii de subscriere, cât şi asupra activităţilor de soluţionare şi lichidare a daunelor, 
marketing şi relaţii cu clienţii, reasigurare, asupra forţei de vânzare şi luarea deciziilor 
optime în cel mai scurt timp posibil.  

Activitatea de asigurare a riscurilor financiare a cunoscut un avânt în ultimii ani, 
datorită creşterii activităţii de creditare şi a diversificării formelor de finanţare/creditare. Cu 
toate acestea, ne permitem observaţia că absenţa pierderilor majore de până acum a indus o 
anumită stare de relaxare molipsitoare în cadrul societăţilor de asigurări, care au subscris 
aceste riscuri fără a apela la un program de reasigurare ori achiziţionând reasigurare doar 
formal, la preţuri destul de scăzute, fără a exista o protecţie reală.  

Nu este mai puţin adevărat că nici reasiguratorii externi nu au fost deloc dornici de 
preluarea acestor riscuri, decât în cazuri foarte rare, în care exista o legătură mai veche cu 
societatea cedentă şi, pe lângă contractele de reasigurare de bunuri, se acceptă şi încheierea 
unui contract de reasigurare pentru riscurile financiare aferente creditelor comerciale şi cu 
plata în rate (leasing). Condiţiile impuse prin contractul de reasigurare (de tip cotă-parte) 
erau restrictive şi impuneau, în mod categoric, limite de subscriere (de exemplu, nu mai mult 
de 10.000 USD/debitor în cazul creditelor comerciale şi 50.000 USD/utilizator în cazul 
operaţiunilor de leasing). 
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Nevoia de dezvoltare a portofoliului i-a determinat pe asigurători să accepte şi 
riscuri neacoperite de contracte de reasigurare (de exemplu, cele aferente creditelor bancare) 
ori să subscrie, uneori, peste limitele prevăzute de aceste contracte.  

Existenţa protecţiei prin programe de reasigurare este o condiţie esenţială pentru ca 
activitatea de subscriere de riscuri financiare să fie autorizată. 

Activitatea de asigurare şi reasigurare desfăşurată de societăţile de asigurare membre ale 
Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare aferentă anilor 2002-2007, poate fi 
ilustrată ca în Figura 1 de mai jos, construită pe baza datelor din  Tabelul 1.  

Tabelul 1 
Evoluţia activităţii de asigurare şi reasigurare a riscurilor financiare 

în perioada 2002-2005 
mil. ROL 

Indicatori 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 
Total prime 
brute 
subscrise  

 
358.070.708 

 
889.593.126 

 
1.453.291.536 

 
198.492,2 

 
394.009.057,1 

 
257.568.709,2 

Total cedări în 
reasigurare 

 
149.263.185 

 
197.291.292 

 
850.755.244 

 
151.765,9 

 
274.006.494,6 

 
159.461.850,5 

Total primiri în 
reasigurare 

 
381.120 

 
57.026 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

*Rezultate la 30.06.2007 
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Figura 1. Evoluţia primelor brute subscrise şi a cedărilor în reasigure în perioada 2002-2007 

Sursa: UNSAR – Statistici 2002-2007.  
 

Analizând datele statistice de care dispune Uniunea Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România – UNSAR şi care sunt prezentate mai sus, putem avea o imagine 
de ansamblu asupra evoluţiei pieţei asigurărilor şi reasigurărilor de riscuri financiare din 
ultimii şase ani.  

Deşi limitarea listei la societăţile membre UNSAR are un neajuns, în sensul că 
numărul acestora a fost întotdeauna mai mic faţă de totalul societăţilor de asigurare 
autorizate din România, ne permitem totuşi afirmaţia că piaţa asigurărilor şi reasigurărilor de 
risc financiar a avut în ultimii ani o mai mare dezvoltare faţă de cea prezentată, mai cu 
seamă ca în perioada 2003-2005, una dintre societăţile cu activitate recunoscută în direcţia 
subscrierii riscurilor financiare şi primirii în reasigurare de riscuri din piaţa internă a 
renunţat temporar la calitatea de membru UNSAR.  
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Din datele disponibile la nivelul pieţei, putem constata o dinamică aproape 
neîntâlnită în cazul altor clase de asigurări, ce are la bază colaborarea tot mai strânsă dintre 
societăţile de asigurare şi instituţiile bancare, colaborarea dintre societăţile de asigurări şi 
celelalte instituţii de creditare ori societăţi comerciale îşi arată efectele. 

Pentru a preveni efectele dezastruoase pe care o creştere rapidă şi necontrolată a 
ratei daunei le-ar putea produce ca urmare a politicii haotice de subscriere a riscurilor 
financiare, autorităţile de reglementare intervin cu norme ce reglementează cadrul, condiţiile 
şi limitele în care societăţile de asigurare pot subscrie riscuri financiare. În România, în anul 
2004, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a emis  Normele privind asigurările de 
credite a căror punere în aplicare a fost reglementată ulterior prin Ordinul  nr.113109/2006. 

Reglementarea activităţii de subscriere a riscurilor financiare, prin normele emise 
de către autoritatea de supraveghere, ne determină să privim într-o lumină optimistă viitorul 
legat de alinierea la Piaţa Unică Europeană, care să faciliteze accesul la colaborări cu 
reasiguratori de prestigiu în condiţii egale şi avantajoase pentru toate părţile. 

Creşterea eficienţei reasigurărilor reclamă, evident, o creştere a gradului de 
cuprindere în asigurare a riscurilor financiare, extinderea prestaţiilor pe care societăţile de 
asigurări le efectuează pentru partenerii externi (ca de pildă o mai mare implicare în 
procesul de soluţionare şi lichidare a daunelor ori de evaluare a riscurilor), reducerea 
sistematică a cheltuielilor administrative, dar şi a cheltuielilor de achiziţie nejustificate.  

Totuşi, din perspectiva Pieţei Unice Europene a asigurărilor, dezvoltarea activităţii 
de reasigurare a riscurilor financiare implică o altă abordare din partea asigurătorilor, care 
trebuie să ia în considerare aspecte neglijate până în prezent ori cărora nu li s-a acordat 
atenţia cuvenită. Unul din aceste aspecte este legat de importanţa analizei riscului de 
creditare, care nu a jucat niciodată un rol principal în activitatea de asigurare, dar a cărei 
conştientizare cunoaşte o creştere semnificativă în ultima perioadă1. 

 Este necesar de asemenea, ca societăţile de asigurare să-şi definească concepţia în 
legătură cu asocierea tranzacţiilor comerciale cu riscul de creditare şi să găsească cele mai 
bune practici legate de subscrierea acestora. Pentru aceasta, este important să se realizeze o 
evaluare cât mai corectă a riscului şi o cuantificare a acestuia pe toate „verigile” lanţului de 
protecţie, de la acoperirea iniţială prin asigurare până la reasigurare.  

Transferul riscurilor financiare asigură un mecanism de instaurare a stabilităţii prin 
dispersarea riscurilor între mai mulţi „jucători”. Cu toate acestea, numărul “jucătorilor” 
implicaţi trebuie să se limiteze la cei care sunt cu adevărat specialişti în domeniu, incluzând 
aici şi brokerii de reasigurare. Rolul acestora trebuie luat cât mai în serios de către 
companiile ce doresc să-şi dezvolte portofoliul de asigurări de risc financiar, întrucât prin 
intermediul lor se pot obţine informaţii sigure şi pertinente din piaţă şi se poate găsi 
programul de reasigurare care să răspundă cel mai bine nevoilor de protecţie.   

Pentru o dezvoltare eficientă a activităţii de reasigurare, trebuie avut în vedere 
faptul că probabilitatea obţinerii unor rezultate pozitive este mai mare în cazul primirilor în 
reasigurare decât în cazul cedărilor în reasigurare (Văcărel, Bercea, 1999, p. 531). 

În cazul primirii în reasigurare a unor riscuri, reasigurătorii sunt cei care impun de obicei 
condiţiile contractului de reasigurare şi limitele acestuia. Ei vor accepta să reasigure numai acele 
riscuri pentru care s-au aplicat cotaţiile de primă cele mai avantajoase (din punctul lor de vedere), 
dar şi corecte, în raport cu răspunderea asumată. De asemenea, vor fi acceptate cu mai multă 
uşurinţă doar acele riscuri a căror probabilitate de producere se consideră a fi mai scăzută (de 
exemplu, riscurile aferente creditului cu plata în rate – leasing). 

                                                           
1 Regulatory Issues Surrounding Reinsurance, Report of the Office of the Superintendent of Financial 
Institutions, London, May 2006. 
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În activitatea de căutare şi selecţie a celor mai bune programe de reasigurare, 
reasiguraţii urmăresc, la rândul lor, obţinerea unor condiţii cât mai avantajoase, din punct de 
vedere al acoperirii, al costurilor, dar şi al comisioanelor pe care le vor încasa de la 
reasiguratori şi al participării la profit, în cazul în care programul de reasigurare se 
dovedeşte în timp a fi profitabil. Oferta de reasigurare fiind, în general, mai mică decât 
cererea, reasiguraţii sunt nevoiţi să accepte condiţiile impuse de reasiguratori. 

In legătura cu perspectiva de creştere a volumului de reasigurări cedate, un rol important 
revine informaţiei, iar din întreg lanţul de protecţie al unei afaceri (tranzacţii comerciale), 
asigurătorii sunt primii responsabili de obţinerea unor informaţii corecte, clare, precise, atât în 
vederea deciziei privind subscrierea, cât şi în privinţa cedării ulterioare în reasigurare. La analiza şi 
evaluarea riscurilor ce preced decizia privind preluarea în asigurare şi preţul acestei preluări, 
informaţiile necesare sunt legate de: partenerii în tranzacţia comercială, activitatea acestora, 
situaţia financiară, istoricul activităţilor de comerţ în care au fost implicaţi, experienţa, instituţiile 
bancare şi financiare cu care colaborează. În cazul societăţilor comerciale, se iau în considerare 
elementele semnificative ale activităţii acestora, dar şi situaţia şi perspectivele sectorului economic 
respectiv, legislaţia în vigoare, conjunctura economică şi alte aspecte ce denotă cadrul general în 
care evoluează entitatea analizată.  

Pentru a găsi cea mai bună formulă de cedare în reasigurare a unei părţi din riscul 
asumat, se impune cunoaşterea cât mai aprofundată a experienţei, activităţii şi rezultatelor 
financiare ale societăţilor de reasigurare care preiau partea respectivă de risc. Plasarea către 
reasigurători cu stabilitate financiară, care subscriu afaceri profitabile, va conduce ulterior la 
obţinerea de către cedent a unei părţi din profitul obţinut, proporţional cu volumul de prime 
de reasigurare plătite.    

Pentru a încheia tranzacţii avantajoase care să conducă la obţinerea de profit, un 
reasigurător trebuie, de asemenea, să deţină în permanenţă informaţii privind evoluţia pieţei 
de asigurări şi reasigurări, jucătorii din piaţă, domeniile în care aceştia lucrează.    

Pornind de la aceste aspecte, precum şi de la necesităţile concrete de pe piaţa 
românească, considerăm că trebuie acordată o mai mare atenţie activităţii de primire în reasigurare. 
Nu ar fi de neglijat, în opinia noastră, în cazul pieţei româneşti, să se înfiinţeze o societate de 
reasigurare specializată pe subscrierea de riscuri speciale, cum sunt riscurile financiare. Un astfel 
de proiect şi-ar găsi justificarea şi în faptul că dezvoltarea continuă şi creşterea volumului 
comerţului internaţional determină creşterea activităţilor de import-export şi, implicit, a nevoii de 
protecţie prin asigurare a acestora.  

Un aspect deloc neglijabil îl constituie efectele financiar-valutare ale reasigurării 
riscurilor financiare. 

Reasigurarea, ca activitate cu caracter internaţional, implică utilizarea mai multor 
valute. Societăţile internaţionale de reasigurări care preiau riscuri de la companii cedente din 
întreaga lume operează cu zeci de monede, care se definesc prin cursurile de schimb valutar, 
care se pot modifica de la o zi la alta, în sensul aprecierii ori deprecierii uneia dintre 
monede, ceea ce conduce la avantaje sau dezavantaje pentru una dintre părţile implicate.   

Influenţa reasigurării nu se exercită însă numai asupra reasiguratului sau reasigurătorului, 
ci şi asupra pieţei capitalurilor de împrumut şi a balanţei de plăţi externe a statului. Odată cu 
dezvoltarea activităţii de asigurare prin trecerea la economia de piaţă a ţărilor din centrul şi estul 
Europei, s-a dezvoltat, cum era firesc, şi activitatea de reasigurare, formându-se o piaţă financiară a 
reasigurărilor, susţinută atât de asigurătorii direcţi, cât şi de reasigurătorii care, la rândul lor, au 
căutat protecţie prin retrocedarea unei părţi a răspunderii asumate. 

Prin modul în care se realizează cedarea riscurilor, plata primelor de reasigurare şi a 
comisioanelor aferente, precum şi prin faptul că în cazul apariţiei unui eveniment asigurat 
plata despăgubirii se împarte, asigurătorii îşi stabilizează şi consolidează situaţia financiară.   
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Programele de reasigurare conţinând „pachete” de asigurări au o influenţă pozitivă 
şi asupra asiguraţilor care, conştienţi fiind de dubla protecţie de care beneficiază, căpăta 
încredere în industria asigurărilor şi se simt încurajaţi în dezvoltarea afacerilor.  

Situaţiile în care reasigurările exercită influenţe valutare sunt: 
– încheierea contractelor de reasigurare într-o monedă străină faţă de moneda ţării 

de rezidenţă a asigurătorului direct; 
– acceptarea de către reasigurător a riscurilor subscrise într-o monedă 

neconvertibilă, cu decontarea ulterioară în moneda convertibilă; 
– efectuarea de plasamente în valută, atât de către asigurători, cât şi de către 

reasigurători; 
– realizarea programelor de reasigurare în cea mai mare parte a lor prin intermediul 

societăţilor nerezidente în ţara de origine a reasiguratului. 
În literatura de specialitate, reasigurările sunt considerate ca operaţiuni 

necomerciale (Bistriceanu, 2006, pp. 418-421), în sensul că plăţile efectuate pentru cedările 
în reasigurare către societăţi din străinătate pot fi asimilate exportului (invizibil), iar 
încasările obţinute ca urmare a primirilor în reasigurare de la societăţi din străinătate pot fi 
asimilate importului.  

Influenţa reasigurărilor asupra balanţei de plăţi externe este exercitată în sens 
pozitiv atunci când se realizează încasări în valută şi în sens negativ prin datoriile acumulate 
faţă de partenerii din străinătate în valută.  

În cea mai mare parte şi, cu siguranţă, în cazul societăţilor de asigurare mari care 
subscriu asigurări de risc financiar, cedarea în reasigurare se realizează către societăţi de 
reasigurare din străinătate, deconturile de prime şi comisioane aferente operaţiunii de 
reasigurare efectuându-se în valută convertibilă. Pentru că poliţele de asigurare sunt 
încheiate, de regulă, în moneda în care au fost acordate creditele şi de cele mai multe ori 
aceasta este moneda naţională, neconvertibilă, este necesar să se realizeze un schimb valutar. 
Acesta are loc la un anumit curs, care poate varia de la o zi la alta, în detrimentul uneia 
dintre părţi. Variaţiile de curs valutar fac ca atât societăţile de asigurare, cât şi societăţile de 
reasigurare să se confrunte cu  riscul valutar.  

Riscul valutar se poate manifesta mai pregnant atunci când operaţiunile de creditare 
se realizează în diferite monede, iar plăţile către reasigurătorii externi se efectuează într-o 
singură monedă, iar cursul de schimb al monedelor respective în moneda naţională a ţării de 
rezidenţă a reasigurătorului suferă modificări în perioada de referinţă.  

Conştienţi de efectele pe care aceste riscuri le pot avea asupra întregii activităţi de 
creditare şi de asigurare a operaţiunilor de creditare, atât asigurătorii, cât şi reasigurătorii au 
căutat diverse căi de evitare, pe cât posibil, a producerii acestor riscuri ori de atenuare a 
efectelor lor.  

Unul dintre cele mai importante aspecte ce trebuie luate în considerare atunci când 
se dezvoltă un program de reasigurare pentru un registru de afaceri este riscul de creditare 
asociat cu tipul de reasigurare selectat pentru programul respectiv. 

Ca în toate tranzacţiile financiare, există întotdeauna riscul ca una dintre părţile 
contractante să ridice probleme legate de solvabilitate, să plătească cu întârziere sau să 
ajungă în imposibilitate de plată. Este de importanţă crucială ca să se păstreze un registru de 
afaceri viabil, astfel încât reasigurarea afacerii respective să fie în măsură să răspundă 
cerinţelor în cazul producerii evenimentelor asigurate, imediat ce ele apar (depăşesc 
termenul scadent prevăzut). 

Consecinţele pierderii sprijinului reasigurării pentru un program de asigurare a 
riscurilor financiare sunt multiple şi ele pot cauza pierderi financiare serioase atât pentru 
reasigurat, cât şi pentru asiguratul acestuia.  
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Selectarea unui reasigurător care să răspundă cu promptitudine solicitărilor de plată 
şi să dorească să rămână reasigurător în programul de afaceri respectiv pentru o perioadă 
lungă de timp reprezintă ţinta fiecărui reasigurat. 

Toate societăţile de asigurare şi reasigurare sunt analizate şi cotate de către diferite 
companii de rating, determinându-li-se stabilitatea financiară. Acei reasigurători care sunt 
societăţi de stat sau au în acţionariat societăţi de stat sunt supuşi unor analize financiare mult 
mai riguroase. Şi este cu atât mai evident că ratingurile potenţialilor reasigurători ar trebui să 
fie examinate înainte de a se începe un program de reasigurare. 

Astăzi, există o paletă diversă de companii  de rating de la cele specializate pe 
activităţi de asigurare, ca A.M. BEST, până la cele orientate strict pe rating financiar, ca  
STANDARD&POOR’S. Fiecare companie de rating strânge informaţii de la societăţile de 
reasigurare – separat de la cele americane şi de la cele non-americane (mai des de la 
reasigurătorii europeni) şi se întâlnesc apoi de mai multe ori cu managementul companiilor 
respective înainte de a emite o decizie privind ratingul. 

Faptul că un reasigurător este cotat cu un rating înalt de către o anumită companie 
specializată nu reprezintă, totuşi, o garanţie că reasigurătorul respectiv nu va suferi o 
pierdere financiară în viitor.  Din experienţa ultimilor 30 de ani cunoaştem că mulţi dintre 
„purtătorii” ratingului „A” au ajuns în stare de insolvabilitate cu o viteză alarmantă. Ca 
urmare, societăţile de rating au fost sever criticate pentru faptul că nu au prevăzut starea de 
insolvabilitate iminentă a unor astfel de societăţi. Ca răspuns la aceste critici, companiile de 
rating au devenit mult mai conservatoare şi mai riguroase în ultimii ani şi, în consecinţă, 
astăzi sunt din ce în ce mai puţine companii, inclusiv de reasigurare, cu rating înalt(1). 

Din situaţia prezentată se înţelege că „avântul către calitate” al reasigurătorilor are 
limitele sale. Rigurozitatea cu care sunt „analizaţi” şi sistemul de asigurare a calităţii care le 
guvernează activitatea, îi determină pe mulţi dintre marii reasigurători să-şi permită „luxul” 
de a renunţa la anumite programe de reasigurare dacă nu au certitudinea că acestea sunt 
profitabile. Consecinţele sunt resimţite mai cu seamă în cazul programelor ce urmează a fi 
reînnoite ori a programelor de reasigurare destinate afacerilor noi, pentru care nu există un 
istoric al daunelor. Marii reasigurători nu au de altfel niciun motiv să preia riscuri aferente 
unor afaceri incerte sau aflate la începutul derulării. De aceea, companiilor de asigurări le 
este foarte greu să găsească plasamente în reasigurare pentru programe incerte, ce pot ridica 
probleme, la reasigurători de prestigiu, dacă nu au deja o relaţie consolidată sau nu au avut 
legături în trecut cu aceştia. 

Pe lângă rating, trebuie luată în considerare şi reputaţia pe care o are un reasigurător 
în legătură cu plata daunelor. Responsabilitatea principală a unei societăţi de asigurare este 
aceea de a plăti daunele. Acest lucru este valabil şi pentru societăţile de reasigurare.  Dacă 
un reasigurător are o reputaţie nu tocmai bună în privinţa onorării obligaţiilor de plată a 
daunelor, ori a promptitudinii cu care respectă termenele de plată, compania cedentă va 
trebui să ia în considerare alte alternative. 

Faţă de aspectele prezentate nu trebuie neglijat nici rolul brokerilor de reasigurare. 
În piaţa brokerilor, există liste ale reasigurătorilor care sunt consideraţi a prezenta riscuri de 
către comitetele de securitate ale brokerilor(2). Brokerii de reasigurare au obligaţia de a plasa 
riscurile către reasigurători care nu prezintă risc de credit sau de insolvabilitate. Mai mult, 
există state în care este reglementată prin lege obligaţia brokerilor de a verifica situaţia 
financiară a reasigurătorului şi să raporteze rezultatele către reasiguraţi. Brokerii de 

                                                           
(1)  Conform Guy Carpenter Re, Reinsurance and the Impact on A.M.Best’s Capital Adequacy, Financial 

Intergration Team Briefing, November 2003.  
(2) După Larry P. Shiffer, Lamb LeBoeuf, Greene&MacRae LLP, Avoiding the Reinsurance Credit Risk, 
Expert Articles, Shiffer09, 2005. 
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reasigurare reprezintă o sursă excelentă de informaţii şi know-how privind alegerea 
reasigurătorilor pe criteriul abilităţii şi modului în care se implică în plata la timp a daunelor. 

Desigur, cea mai bună cale de a evita apariţia riscului de credit sau a oricărei 
probleme de solvabilitate a unui reasigurător este să se obţină garanţia de securitate pentru 
sumele aferente riscurilor cedate în reasigurare. Acest lucru însă, deşi teoretic pare a fi 
limpede, este mai greu de obţinut în practică. În contractele de reasigurare tradiţionale, nu se 
regăseşte nicio prevedere legată de siguranţa financiară pe care reasigurătorul trebuie să o 
prezinte, dacă acest lucru nu se impune de către legislaţia statului în care se află reasiguratul. 
Abordarea teoretică a acestui aspect este aceea că un reasigurător acreditat se află oricum 
sub controlul unei autorităţi de supraveghere şi că executarea contractului de reasigurare 
poate fi impusă de către o instanţă competentă din statul respectiv. 

Un reasigurător care nu este autorizat de statul în care-şi are reşedinţa trebuie, 
oricum, să-i facă reasiguratului său dovada solidităţii sale financiare. Acest lucru îi permite 
unei societăţi de asigurare de riscuri financiare să aibă controlul asupra situaţiei viitoare a 
plasamentelor în reasigurare.  

În ultimii ani, totuşi, s-au putut observa unele schimbări în sensul că reasigurători 
cotaţi la cel mai înalt nivel acceptă, atunci când programul de reasigurare este unul viabil, să 
insereze în contractele de reasigurare o clauză privind obligaţia de a-şi face cunoscută, cu 
regularitate, situaţia financiară şi chiar să depună anumite garanţii. 

O altă clauză în contractele de reasigurare care a câştigat popularitate în ultimii 3-4 
ani este clauza de scădere a ratingului(1). Această clauză îi poate permite reasiguratului să 
rezilieze contractul de reasigurare în mod unilateral (şi să caute un alt reasigurător) dacă 
reasigurătorului i se scade ratingul de către companiile specializate.   

Există şi clauze ce prevăd obligaţia reasigurătorului de a depune o garanţie în 
situaţia în care îi scade ratingul. Nivelul garanţiilor solicitate este de asemenea reglementat 
prin clauze şi poate varia de la scăderea cu o singură treaptă până la stabilirea unui anumit 
nivel minim acceptabil (de exemplu, „B”). 

În contractele de reasigurare care au clauze privind obligaţia „asigurării” asupra 
stabilităţii financiare a reasigurătorului, există stipulate şi tipurile de garanţii solicitate. 
Acestea constau, de obicei, în depozite colaterale („cash”), titluri de stat, certificate de 
trezorerie şi scrisori de garanţie bancară. Fiecare dintre aceste garanţii are diferite ramificaţii 
(variaţii posibile) şi cerinţe. 

Anumite contracte de reasigurare prevăd că o parte din prima de reasigurare să 
rămână într-un cont, la dispoziţia reasiguratului, ca disponibilitate bănească pentru plata 
eventualelor despăgubiri, de regulă de valori mici, în caz de urgenţă, fără a fi necesară 
contactarea reasigurătorului care ar prelungi termenul de aşteptare. Adesea, aceste conturi 
sunt deschise pe numele reasigurătorului, care primeşte dobânda şi raportează în 
documentele sale contabile.  Acest mod de lucru este specific programelor de reasigurare 
controlate de un agent general executiv şi în care reasiguratul face de fapt fronting. În mod 
uzual, suma depusă în contul respectiv este limitată şi ea se reîntregeşte, dacă este cazul, 
trimestrial sau după o perioadă de timp convenită de ambele părţi. Aceste sume pot să fie 
insuficiente şi să nu acopere despăgubirile de valori mari, pentru care este necesar aportul de 
lichidităţi de la reasigurător. 

Titlurile de stat, certificatele de trezorerie se utilizează drept garanţii cu precădere 
în situaţiile în care reasigurătorul nu este agreat în ţara reasiguratului. Majoritatea statelor au 
norme ce reglementează cerinţele cu privire la acest tip de garanţii. Contractul trebuie să 
                                                           
(1) După Larry P. Shiffer, Lamb LeBoeuf, Greene&MacRae LLP, Avoiding the Reinsurance Credit Risk, 
Expert Articles, Shiffer09, 2005. 
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stipuleze, în aceste cazuri, permisiunea ca reasiguratul să poată obţine credit pentru cedarea 
în reasigurare, pe baza situaţiei sale financiare. Utilizarea acestor titluri mai impune şi 
obligativitatea implicării unei terţe părţi, de regulă o bancă în care să fie depuse certificatele 
respective.  

Scrisorile de garanţie reprezintă cea mai „curată” formă de garanţie pentru 
operaţiunile de reasigurare în cazul riscurilor financiare. Există reglementări în privinţa 
scrisorilor de garanţie ce prevăd obligativitatea ca acestea să fie necondiţionate şi fără 
termen de valabilitate, adică să se reînnoiască automat atâta vreme cât contractul de 
reasigurare este in vigoare. Scrisorile de garanţie sunt emise de către bănci în favoarea 
reasiguratului. Reasigurătorul nu are nicio dobândă de pe urma lor şi niciun control asupra 
lor. Reasiguratul poate solicita executarea scrisorii de garanţie prin simpla depunere la bancă 
a unui document justificativ. Scrisorile de garanţie sunt preferate de către reasiguraţi, 
deoarece în caz de insolvabilitate a reasigurătorului acestea nu pot fi executate de către 
lichidatori (acest lucru nu înseamnă, însă, că lichidatorii nu vor întreprinde acţiuni care să 
împiedice o solicitare nejustificată de executare din partea reasiguratului). 

Putem concluziona că la stabilirea şi negocierea unui program de reasigurare 
trebuie să se ţină cont de riscurile ce pot apărea, de efectele acestora asupra afacerii 
respective, dar şi de potenţialul real al reasigurătorilor.  

Cel mai bun „scenariu” de reasigurare pentru o societate de asigurare directă este 
acela în care răspunderea asumată este „pusă la adăpost”, evitându-se astfel apariţia 
riscurilor specifice operaţiunii de reasigurare a creditelor.    

Omogenizarea riscurilor prin reasigurare permite societăţii de asigurare să-şi 
menţină rezultatele financiare la un anumit nivel, care să nu-i ştirbească din imaginea pe 
piaţă şi din încrederea asiguraţilor.   

Funcţia financiară a reasigurării se referă la stabilizarea indicatorilor financiari care 
menţin societatea de asigurare peste nivelul minim de solvabilitate cerut de autorităţile de 
supraveghere.  

Creşterea economică din ultimii ani a condus, după cum am arătat, la dezvoltarea 
rapidă a activităţii de asigurare a riscurilor financiare, diversificarea produselor de asigurare 
aparţinând acestei clase, creşterea portofoliului societăţilor prin pachetele de asigurări 
complexe oferite clienţilor şi, în consecinţă, la dezvoltarea industriei de asigurări în 
ansamblul său. 
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Rezumat. Articolul foloseşte rezultatele obţinute într-un studiu anterior privind estimarea 

cererii de asigurări de viaţă pentru o companie românească. Utilizând un instrument inedit – curba 
ROC pentru modelele de decizie discretă – comparăm trei modele din punct de vedere al puterii 
predictive: Logitul Multinomial, Logitul Condiţional şi Logitul Multinomial General.  

 
Cuvinte-cheie: asigurări de viaţă, cerere, curba ROC, logit  
Clasificare REL: 11C, 10E 
 
În prima parte a articolului vom prezenta modelele ce pot fi utilizate pentru 

modelarea deciziei de asigurări de viaţă, precum şi un instrument de apreciere a acurateţii 
modelelor: aria de sub curba ROC (Receiver Characteristic Curve). În cea de-a doua parte 
vom estima cererea pentru produsele de asigurări de viaţă utilizând cele trei modele, 
comparându-le apoi puterea predictivă prin utilizarea ariei de sub curba ROC. 

  
Modelarea deciziei prin modele multinomiale 
 
Modelele multinomiale se utilizează atunci când variabila dependentă calitativă y 

are mai mult de două stări, respectiv jyi = , m,...,1,0j = .  
Modelul logit multinomial 
Logit-ul multinomial este de fapt o extindere a modelului logit binar la mai multe 

modalităţi de alegere. Fie 1m +  modalităţi de alegere şi )p,...,p,p( m10  probabilităţile asociate 
lor. Probabilităţile sunt date de expresia:   

m,...,2,1j            
)b

~
xexp(1

)b
~

xexp(
]jy[Pp~ m

1j
ji

ji
ij =

∑+
===

=

                                                                              (1) 

Raportul între două probabilităţi jp  şi kp  este deci independent de alte posibilităţi de 
alegere decât j şi k. Metodele de estimare sunt similare cu cele de la modelele binomiale, 
adică maximizarea unei funcţii de verosimilitate prin metode numerice.  

Modelul logit multinomial condiţional al lui McFadden 
După cum am văzut anterior, generalizarea modelului Logit la cazul multinomial se 

face considerând parametri diferiţi în funcţie de variantele de alegere (produse), astfel încât 
variabilele explicative rămân constante în funcţie de variante. Există totuşi o altă 
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posibilitate, aceea a modelului Logit condiţional al lui McFadden, de a considera un vector 
de parametri constant şi a permite variabilelor explicative să depindă de variante 
(McFadden, 1973, 1980). Probabilităţile se scriu: 
 

m,...,2,1j            
)bxexp(1

)b(xexp

)bxexp(
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)jy(Pp
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ik

ij
m
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ij
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===

=

∗

∗

=

                    (2) 

unde 0iijij xxx −=∗ , iar raportul probabilităţilor este: 

m,...,2,1l,j       ]b)xxexp[(
)bxexp(
)bxexp(

)bxexp(

)bxexp(
)ly(P
)jy(P

ilij
il

ij

il

ij

i

i =∀−===
=
=

∗

∗
             (3) 

 
care, ca şi în cazul logit-ului multinomial este independent de celelalte variante de alegere. 

Pentru calculul efectelor marginale, ne interesează variaţia estimată a probabilităţii 
ca un individ i să aleagă varianta j atunci când variabila explicativă k asociată unei 
modalităţi oarecare l variază. Avem: 
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atunci efectul marginal 
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În logit-ul multinomial, vectorul parametrilor b era interpretat ca diferenţa dintre 
parametrii originali şi cei ai cazului de referinţă 0b . Pentru logit-ul condiţional, variabilele 

ijx  sunt normalizate astfel încât 0iijij xxx −=∗ . Parametrii estimaţi trebuie deci interpretaţi ca 
fiind asociaţi diferenţelor dintre variabile pentru fiecare variantă de alegere în raport cu 

variabilele cazului de referinţă. Aceasta provine de la constrângerea ∑ ∀=
=

m

0j
ij i   1p . Aceaste 

specificări sunt foarte utile atunci când dorim să estimăm probabilitatea de alegere a unei noi 
variante (chiar şi virtuală). 
 Modelul logit multinomial general 

Datorită faptului că aplicaţia noastră implică atât variabile care caracterizează produsele 
cât şi variabile specifice individului, vom utiliza un model mai general, care conţine atât modelul 
Logit multinomial cât şi pe cel condiţional. Probabilitatea ca un individ i  să aleagă varianta j  este 
dată de: 

m,...,2,1k,j            
)bxbxexp(

)bxbxexp(
)jy(Pp m

1k
kiik

jiij
iji =
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+
===

=

               (6) 

După ce parametrii au fost estimaţi, prin înlocuirea valorilor variabilelor explicative 
cu mediile din eşantion, putem obţine o estimare a probabilităţii jp~  ca individul mediu să 
aleagă produsul j . Înmulţind acest număr cu numărul total al consumatorilor N , obţinem o 
estimare a cererii (sau cotei de piaţă) a produsului j : 

                                                    Np~D
~

jj ×=                                                          (7) 
Putem obţine de asemenea simulări ale cotelor de piaţă, calculate pentru alte valori 

ale variabilelor explicative, facilitând în acest mod fundamentarea unor politici de produs.  
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Curba ROC pentru modele multinomiale 
 
Curba ROC pentru o alternativă de alegere (un produs) 
Pentru modelele binare, definirea curbei ROC se bazează pe două proporţii numite 

sensitivity şi specificity. Două definiţii extinse ale acestor noţiuni se vor utiliza pentru 
modelele multinomiale (Dragoş C., 2006). Pentru estimarea acurateţii previziunii, păstrăm 
de la modelele binare aceleaşi criteriu: maximizarea ariei de sub curba ROC (AUROC). 
Utilizăm următoarele notaţii:  

 N,1i =  indexează indivizii sau observaţiile 
 M,1j = indexează alternativele de alegere (tipurile de produse de asigurare) 

ijij yz =   este valoarea observată a variabilei dependente 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
.

ij          contrar    cazin   0   
i de ales este  j daca   1

z                                                                                            (8) 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ≥=

=
.

ij
ij            contrar    cazin   0

c)1yProb(  daca   1
z�                                                                                          (9) 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ≠=∀=>==

.

ikij
ij

                                                           contrar    cazin   0  
jk , M,1j,k    )1yProb()1yProb(  daca   1    y�                                                         (10) 

∈c [0;1]  este o valoare-prag 
Modul în care se defineşte ijz�  (care este utilizată pentru a construi curba ROC) 

permite, pentru diferite valori ale lui c, să fie prezise pentru acelaşi individ una, mai multe 
sau toate produsele. În schimb, ijy�  permite predicţia alegerii unui singur produs pentru 
fiecare individ. Se pot construi M tabele pentru fiecare valoare a pragului c. 

Tabelul 1 
Tabel încrucişat pentru produsul j şi un prag c arbitrar 
          ijz�  

ijz  
1 0 Total 

1 )j(11N  )j(10N  )j(T1N  
0 )j(01N  )j(00N  )j(T0N  

Total )j(1TN  )j(0TN  N  

Sursa: Dragoş C.   
 

Pe baza notaţiilor din tabel se definesc (Dragoş, 2006): 

)j(
)j(T1

)j(11 ysensitivit
N

N
= proporţia predicţiilor corecte pentru indivizii care aleg produsul j  

)j(
)j(T0

)j(00 yspecificit
N

N
=  proporţia predicţiilor corecte pentru indivizii care nu aleg produsul j.  

Acest mod de a defini sensitivity şi specificity permite o analiză a prezicerii 
produselor de către model pentru fiecare individ într-un mod mai complet decât obişnuitul 
„procentaj al predicţiilor corecte din eşantion”. Pentru a pune în valoare acest plus de 
pertinenţă, considerăm un exemplu cu trei produse şi două modele concurente. Pentru un 
individ oarecare, probabilităţile de alegere sunt ilustrate în tabelul 2. 
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Tabelul 2 
Primul exemplu 

 A B C 
Model 1 0,5 * + 0,3 0,2 
Model 2 0,7 * + 0,2 0,1 

* produsul ales de individ 
+ produsul prezis de model 

Sursa: Dragoş C. 
(2006). 

 
Ambele modele au prezis corect decizia individului, dar al doilea este mai bun, 

deoarece returnează o mai mare probabilitate. Criteriul „procentajul predicţiilor corecte în 
eşantion” nu poate face diferenţa. În curba ROC, pentru orice ∈c (0,5 ; 0,7], sensitivity 
pentru al doilea model este mai mare decât pentru primul model, la aceeaşi valoare a 
specificity (considerăm doar indivizii care au ales produsul A). În consecinţă, AUROC 
pentru produsul A este mai mare pentru al doilea model decât pentru primul. Pentru 
produsele B şi C, pentru orice ∈c (0,2 ; 0,3] şi respectiv ∈c (0,1 ; 0,2],  specificity pentru al 
doilea model este mai mare decât pentru primul model, la aceeaşi valoare a sensitivity. 
AUROC pentru produsele B şi C va fi mai mare pentru al doilea model decât pentru primul. 
Pentru un alt individ, arbitrar ales, presupunem că niciunul din cele două modele nu reuşeste 
să prezică corect decizia individului (Tabelul 3.). 

Tabelul 3 
Al doilea exemplu 

 A B C 
Model 1 0,2 * 0,6 + 0,2 
Model 2 0,3 * 0,4 + 0,3 

* produsul ales de individ 
+ produsul prezis de model 

Sursa: Dragoş C. (2006). 
 

Bazându-ne doar pe „procentajul predicţiilor corecte din eşantion” nu putem 
diferenţia cele două modele. Al doilea este totuşi mai performant, deoarece pune mai bine în 
valoare variabilele explicative. Fără a repeta raţionamentul, deducem că AUROC pentru al 
doilea model este mai mare decât pentru primul, pentru toate produsele A, B şi C. 

 
Curba ROC pentru ansamblul produselor  
În secţiunea precedentă am prezentat construcţia curbei ROC pentru un produs j. 

Aceasta poate indica performanţa predictivă a unui model pentru fiecare produs. Un model 
poate fi performant pentru un produs şi mai puţin pentru altele. Pentru a determina modelul 
cel mai eficient global (pentru întregul set de produse) trebuie construită curba ROC globală, 
utilizând global sensitivity şi global specificity.  

Sensitivity pentru alternativa j este definită asupra numărului de indivizi care aleg j, 

respectiv )j(T1N . Pentru întregul set de produse  M,1j = , acest număr este ∑
=

M

1j
)j(T1N . Pentru 

întregul set de produse, pentru ∑
=

M

1j
)j(11N  indivizi, modelul a prezis corect decizia lor de a 

alege j. Se defineşte (Dragoş,  2007) global sensitivity astfel: 
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Global sensitivity poate fi deci scrisă ca o medie ponderată a sensitivities celor M 
produse. În eşantion, ponderile sunt frecvenţele relative ale indivizilor care au ales produsul 
respectiv. 

Specificity pentru j se defineşte asupra indivizilor care nu au ales j, respectiv 

)j(T0N . Pentru întregul set de produse  M,1j = , acest număr este ∑
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de produse, pentru ∑
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defineşte (Dragoş,  2007) global specificity astfel: 
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Similar cu global sensitivity, global specificity se poate scrie, de asemenea, ca o 
medie ponderată a specificities pentru cele M produse. 
 

Aplicaţie pe piaţa asigurărilor de viaţă 
 

Aplicaţia priveşte clienţii unei societăţi româneşti de asigurări al cărui nume nu îl 
vom specifica din motive concurenţiale. În   lunile iulie-august 2005 am format un eşantion 
din 203 indivizi care posedau un contract de asigurare la respectiva societate de asigurări. 
Am luat în considerare trei produse de asigurare : asigurarea temporară de deces, asigurarea 
mixtă şi asigurarea în unităţi de cont, care impreună reprezintă 80% din cifra de afaceri a 
societăţii. Pentru a estima parametrii am utilizat softul  LIMDEP 7.0. 

Tabelul  4 
Estimarea parametrilor modelului 

Discrete choice (multinomial Logit) model.   Maximum Likelihood Estimates.       
Număr de observaţii: 203.   R-sqrd = 0.485 

Variabila Coeficient Standard Dev. t-statistic 
Rentabilitate*** 0.5977 0.1421 4.206 
Risc*** -1.1344 0.1809 -6.268 
Varsta_deces 0.000 Fixed parameter - 
Varsta_mixta*** -0.0978 0.0193 5.068 
Varsta_unit linked*** -0.1785 0.0258 6.915 
Sex_deces 0.000 Fixed parameter - 
Sex_mixta 0.5516 0.5199 1.061 
Sex_unit linked** 1.2394 0.6143 2.017 
Venit_deces 0.000 Fixed parameter - 
Venit_mixta** 0.0027 0.0013 2.102 
Venit_unit linked*** 0.0084 0.0015 5.641 

          ***p<0.01  **p<0.05  *p<0.10   
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Acurateţea previziunii modelului 
 
Performanţa predictivă a modelului utilizat va fi judecată prin valoarea ariei de sub 

curba ROC, respectiv AUROC. 
În figurile 1–4 sunt reprezentate curbele ROC şi ariile corespunzătoare în cazul 

utilizării unui logit multinomial şi a variabilelor care caracterizează individul: vârsta, sexul 
şi venitul. 
 

Fig. 1.  Logit Multinomial  (vârstă, sex, venit) 
ROC curve – asigurare deces 
AUROC = 0,8998 
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Fig.2.  Logit Multinomial  (vârstă, sex, venit)  
ROC curve – asigurare mixtă 
AUROC = 0,6420 
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Fig. 3.  Logit Multinomial  (vârstă, sex, venit) 
ROC curve – asigurare investiţii 
AUROC = 0,8741 
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Fig. 4.  Logit Multinomial  (vârstă, sex, venit) 
ROC curve – toate produsele de 

asigurare 
AUROC = 0,8304 
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În figurile 5–8 sunt reprezentate curbele ROC şi ariile corespunzătoare în cazul 

utilizării unui logit condiţional şi a variabilelor care caracterizează produsele de asigurare: 
rentabilitatea şi riscul. 
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Fig. 5. Logit Condiţional  (rentabilitate, risc) 

ROC curve – asigurare deces 
AUROC = 0,8674 
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Fig. 6.  Logit Condiţional  (rentabilitate, risc) 
ROC curve – asigurare mixtă 
AUROC = 0,7503 
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Fig. 7.  Logit Condiţional  (rentabilitate, risc) 
ROC curve – asigurare investiţii 
AUROC = 0,7744 
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Fig. 8.  Logit Condiţional  (rentabilitate, risc) 
ROC curve – toate produsele de 

asigurare 
AUROC = 0,8094 
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Se observă că cererea pentru asigurările de deces este mai bine previzionată prin 

modelul logit multinomial, în timp ce cererea pentru asigurările mixte de viaţă şi asigurările 
legate de investiţii este mai bine previzionată prin modelul logit condiţional. Ceea ce 
înseamnă că opţiunea unui individ de a opta pentru o asigurare de deces este mai bine 
explicată pe baza caracteristicilor individului: vârsta, sexul, venitul. În schimb, decizia de a 
opta pentru o asigurare mixtă sau legată de investiţii se explică mai degrabă prin variabilele 
care caracterizează produsul: rentabilitatea şi riscul. Aceste concluzii permit construcţia unor 
politici de produs pentru fiecare tip de asigurare în parte. Global, pe ansamblul celor trei 
produse, logitul multinomial este puţin mai performant decât logitul condiţional. 

În figurile 9–12 sunt reprezentate curbele ROC şi ariile corespunzătoare în cazul 
utilizării unui logit general şi a tuturor variabilelor care caracterizează individul şi produsele 
de asigurare. 
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Fig. 9.  Logit General  (toate variabilele) 

ROC curve – asigurare deces 
AUROC = 0,9459 
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Fig. 10.  Logit General  (toate variabilele) 
ROC curve – asigurare mixtă 
AUROC = 0,8287 
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Fig. 11.  Logit General  (toate variabilele) 
ROC curve – asigurare 
investiţii 

AUROC = 0,9213 
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Fig. 12.  Logit General  (toate variabilele) 
ROC curve – toate produsele de 

asigurare 
AUROC = 0,9077 
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Modelul logit general care utilizează toate variabilele are în mod semnificativ o 

putere de previziune mai mare decât logitul multinomial şi condiţional, atât pentru fiecare 
produs de asigurare în parte, cât şi pe ansamblul celor trei produse. 

În concluzie, modelul Logit multinomial previzionează mai bine cererea pentru 
asigurările de deces, în timp ce modelul Logit condiţional previzionează mai bine cererea 
pentru asigurările mixte şi cele de investiţii. Obţinerea acestor rezultate sugerează că 
variabilele care caracterizează produsul (rentabilitatea şi riscul) explică mai bine decizia de a 
opta pentru asigurarea mixtă sau de investiţii, în timp ce caracteristicile individului (vârstă, 
sex, venit) explică mai bine decizia de a achiziţiona o asigurare de deces. Însă cea mai bună 
putere predictivă, atât pentru fiecare produs în parte, cât şi pe ansamblul celor trei produse 
de asigurare, îl are modelul Logit  multinomial general. 
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Rezumat. Studiul de faţă propune un model de gestiune eficientă a portofoliilor de 
investiţii ale societăţilor de asigurări de pe piaţa românească, fiind luate în considerare 
restricţiile legale aplicabile acestor portofolii. Pentru rezolvarea problemei de optimizare s-
a utilizat metoda multiplicatorilor Kuhn-Tacker aplicată unui portofoliu constituit din patru 
tipuri de active. Rezultatele obţinute indică faptul că societăţile de asigurări ar trebui să 
investească mai ales în acţiuni şi titluri de stat, menţinând o pondere scăzută a 
plasamentelor în depozite bancare şi proprietăţi imobiliare. Totodată, modelul oferă un 
algoritm de generare a portofoliilor eficiente în funcţie de rentabilitatea pe care 
asigurătorul urmăreşte să o obţină.  

 
Cuvinte-cheie: gestiunea portofoliului; societăţi de asigurări; optim Pareto; 

portofoliu eficient; rentabilitate aşteptată.  
 
REL classification: 11C 
 
1. Introducere 
Gestiunea portofoliului de investiţii reprezintă o provocare continuă pentru 

asigurători, problema fiind cu atât mai actuală în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană (premisă de natură a creşte concurenţa în domeniul asigurărilor) şi al armonizării 
legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Armonizarea legislaţiei s-a concretizat în noiembrie 
2006 prin adoptarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a normelor privind 
activele admise să acopere rezervele tehnice brute şi dispersia acestora, pentru asigurătorii 
care practică activitatea de asigurări generale, respectiv de asigurări de viaţă (1). 

Literatura de specialitate oferă o mare varietate de studii privind gestiunea 
portofoliului. În cadrul prezentei lucrări ne vom rezuma la teoria fundamentală a 
portofoliului (vezi, de exemplu, Markowitz, 1952; Sharpe, 1963) ce a definit modele de 
optimizare a portofoliului pentru cazul când pe piaţă există active cu risc şi un activ fără risc. 
În ceea ce priveşte particularităţile gestiunii de portofoliu pentru o societate de asigurări, 
studiile sunt mai puţin numeroase. Se remarcă aici studiul lui Armeanu (2005) privind 
analiza portofoliului de investiţii al societăţilor de asigurări. 

Lucrarea de faţă îşi propune ca, ţinând cont de restricţiile impuse de legislaţie în ceea ce 
priveşte categoriile de active admise, să acopere rezervele tehnice şi regulile de dispersie a 
acestora, să formuleze o politică de investiţie care să permită societăţilor de asigurări de pe piaţa 
românească constituirea de portofolii eficiente (optime Pareto) în funcţie de obiectivele lor privind 
rentabilitatea dorită şi riscul pe care sunt dispuse să şi-l asume.  

Pentru simplificarea modelului de optimizare a portofoliului au fost selectate, din 
totalitatea celor paisprezece active admise pentru investiţie, patru categorii considerate 
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principale: titluri de stat, terenuri şi construcţii, depozite la instituţii de credit şi acţiuni. 
Selecţia a fost făcută ţinându-se cont de preferinţele societăţilor de asigurări pentru anumite 
categorii de active (pe baza raportărilor anuale ale CSA privind structura portofoliilor de 
investiţii ale asigurătorilor) şi de regulile de dispersie (în sensul că au fost preferate activele 
pentru care limita ponderii în total rezerve tehnice brute este mai ridicată).  

Analiza a fost structurată pe două etape: în prima etapă s-a considerat  că cele patru 
active acoperă integral portofoliul de investiţii al asigurătorului; în cea de-a doua etapă 
această ipoteză a fost relaxată, ţinându-se cont, pe baza raportărilor anuale ale CSA, şi de 
prezenţa altor categorii de active în portofoliu. În cadrul acestei etape s-a procedat la o 
diferenţiere între societăţile de asigurări generale şi cele de asigurări de viaţă, deoarece 
datele statistice relevă ponderi semnificativ diferite ale altor categorii de active în portofoliu 
în funcţie de tipul de asigurare practicat. Rezultatele obţinute în etapa a doua au fost 
comparate cu structura generală a portofoliului de investiţii al societăţilor de asigurări 
româneşti raportată la finele anului 2006 şi au fost formulate recomandări privind 
plasamentele efectuate în vederea constituirii unor portofolii eficiente. 

 
2. Datele utilizate şi metodologia de lucru 
Pentru a răspunde scopului prezentei lucrări s-au utilizat următoarele categorii de 

informaţii şi date statistice: 
- regulile de dispersie pentru cele patru categorii de active supuse studiului, aşa 

cum au fost ele formulate în normele CSA, ca limita maximă a ponderii lor în 
total rezerve tehnice brute. De remarcat că atât categoriile de active admise, cât şi 
regulile de dispersie sunt aceleaşi pentru activitatea de asigurări generale şi 
pentru activitatea de asigurări de viaţă, acest lucru fiind de natură a uşura studiul. 
Valorile regulilor de dispersie sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 1 
Categorii de active admise şi regulile de dispersie asociate 

Categorii de active 
admise Titluri de stat Depozite bancare Terenuri şi 

construcţii Acţiuni 

Pondere maximă în 
rezerve tehnice brute Fără restricţii 90% 40% 50% 

Sursa: Ordinul nr. 113130 şi Ordinul nr. 113131 publicate în MO nr. 960 din 29 noiembrie 2006. 
 

- valorile volatilităţii şi ale rentabilităţii pentru cele patru categorii de active 
considerate, precum şi covarianţele dintre acestea. Estimarea acestor indicatori 
s-a făcut pe baza de serii de date statistice ce acoperă perioada ianuarie-august 
2007 fiind necesare unele precizări. Deşi sunt purtătoare ale riscului de ţară 
titlurile de stat au fost considerate activ fără risc în cadrul acestui studiu. 
Rentabilităţile medii ale titlurilor de stat şi ale depozitelor bancare au fost 
calculate pe baza informaţiilor din secţiunea statistică a buletinelor lunare ale 
BNR, iar volatilitatea depozitelor bancare a fost determinată pe baza unui caiet 
de studii editat de BNR (Moinescu, 2007, p. 20). Rentabilitatea şi volatilitatea 
investiţiilor în terenuri şi construcţii au fost preluate din cadrul unui studiu asupra 
pieţei imobiliare româneşti realizat de Global Property Guide. În ceea ce priveşte 
investiţia în acţiuni am considerat că un portofoliu corespunzător structurii 
indicelui BET-C este dificil de gestionat, deşi el ar răspunde necesităţii de 
diversificare a riscurilor. Societatea de asigurări are însă anumite obiective de 
performanţă şi lichiditate ce ar putea fi mai bine îndeplinite de un portofoliu 
construit pe structura indicelui BET, portofoliu ce ar răspunde mulţumitor şi 
cerinţelor de diversificare. Astfel, volatilitatea şi rentabilitatea investiţiilor în 
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acţiuni au fost estimate pe baza seriilor de date zilnice privind indicele BET 
pentru perioada considerată. Pentru estimarea covarianţelor dintre cele patru 
categorii de active supuse analizei s-a considerat că toate covarianţele cu 
categoria titlurilor de stat au valoarea zero, întrucât titlurile de stat au fost 
considerate activ fără risc. Celelalte covarianţe au fost calculate pe baza 
coeficienţilor de corelaţie rezultaţi din studii anterioare (Armeanu, 2005, p. 148), 
considerându-se că valoarea acestora este relativ stabilă în timp. 

În formularea metodologiei de lucru am luat ca punct de plecare definiţia 
portofoliilor eficiente (optime Pareto): „Un portofoliu P se numeşte eficient dacă nu se 
poate constitui niciun portofoliu Q care să aibă aceeaşi rentabilitate cu P, dar să aibă un risc 
mai mic decât acesta.” (Altăr, 2002, p.13) Ca urmare, pentru a genera portofolii eficiente 
vom căuta să determinăm structura unui portofoliu care, în condiţiile seriilor de date 
utilizate şi ţinând cont de restricţiile legale, să asigure o rentabilitate medie ρ cu un risc 
minim. ρ este variabilă de decizie fiind stabilită de către asigurători în conformitate cu 
obiectivele lor privind rentabilitatea aşteptată a portofoliului de investiţii.  

Notaţiile utilizate sunt următoarele: RS  - rentabilitatea titlurilor de stat; RD, σD - 
rentabilitatea şi riscul depozitelor bancare; RT, σT - rentabilitatea şi riscul investiţiilor în 
terenuri şi construcţii; RA, σA  - rentabilitatea şi riscul acţiunilor; σDA, σDT, σTA – covarianţele 
dintre acţiuni, depozite bancare şi investiţii în terenuri şi construcţii; σP – riscul 
portofoliului ; xS, xD, xT si xA reprezintă ponderile celor patru categorii de active în 
portofoliu, acestea fiind necunoscutele pe care vom căuta să le determinăm.  

În model a fost inserată şi variabila α reprezentând suma ponderilor celor patru 
active. Prin intermediul ei am putut studia ipoteza în care portofoliul este format în totalitate 
din cele patru categorii de active (α = 1) pentru ca apoi să avem în vedere situaţia mai 
realistă în care apar şi alte active în portofoliu, iar α ia valori subunitare (0,64 pentru 
societăţile de asigurări generale, respectiv 0,89 pentru societăţile de asigurări de viaţă; aceste 
valori au fost determinate ca medie pentru anii 2003-2006 pe baza raportărilor anuale ale 
CSA privind structura portofoliilor de investiţii ale asigurătorilor de pe piaţa românească). 
Categoriile de active care apar în portofoliu în afara celor patru incluse în analiză sunt, 
conform raportărilor CSA, de natura creanţelor din prime de asigurare şi alte active 
corporale, celelalte categorii de active având ponderi neglijabile. Ca ipoteză simplificatoare, 
am considerat în studiul nostru că creanţele din prime de asigurare şi alte active corporale nu 
generează rentabilitate şi, în mod corespunzător, nici riscuri. 

Utilizând variabilele şi datele de intrare precizate a fost formulată următoarea 
problemă de minimizare a riscului portofoliului în condiţiile unei rentabilităţi date şi a 
restricţiilor legale: 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ σ×××+σ×××+σ×××+σ×+σ×+σ× TAATDAADDTTD

2
A

2
A

2
T

2
T

2
D

2
D XX2XX2XX2XXXMin  

 

 sub restricţiile: ρ=×+×+×+× AATTDDSS RXRXRXRX   
 
    α=+++ ATDS XXXX  
     
    9.0X0 D ≤≤  
 
    4.0X0 T ≤≤  
                    5.0X0 A ≤≤  
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Rezolvarea problemei de minim cu restricţii de tip egalitate şi inegalitate se face cu 
ajutorul metodei multiplicatorilor Kuhn-Tucker, iar soluţiile obţinute sunt prezentate în 
cadrul secţiunii 3. 

În final, s-au calculat riscul şi rentabilitatea aferente portofoliilor de investiţii ale societăţilor 
de asigurări generale şi de asigurări de viaţă raportate de CSA pentru anul 2006. Pe baza acestor 
rezultate am determinat structura portofoliilor eficiente care generează aceeaşi rentabilitate medie, 
respectiv acelaşi risc în anul 2007, realizând apoi comparaţia cu structura portofoliilor 
corespunzătoare anului 2006. Interpretarea rezultatelor obţinute şi sugestiile de îmbunătăţire a 
gestiunii portofoliului societăţilor de asigurări se regăsesc în secţiunea 4. 

 
3. Rezultate obţinute 
În urma rezolvării problemei de optimizare expuse în secţiunea anterioară s-au 

obţinut următoarele ecuaţii parametrice ale ponderilor celor patru categorii de active în 
structura portofoliului: 
 α×−ρ×= 2437.06977.3XD  
 α×−ρ×= 0958.04541.1XT  
 α×−ρ×= 4262.04678.6XA  

ρ×−α×=−−−α= 6196.117657.1XXXX ATDS  
În ipoteza în care portofoliul unui asigurător este constituit în totalitate pe baza 

acestor categorii de active (α = 1), pentru diferite valori ale rentabilităţii aşteptate se obţin 
următoarele portofolii eficiente: 

Tabelul 2 
Portofolii eficiente pentru α = 1 

ρ 0.0659 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.1432 
xD 0 0.0152 0.0521 0.0891 0.1261 0.1631 0.2000 0.2370 0.2740 0.2858 
xT 0 0.0060 0.0205 0.0350 0.0496 0.0641 0.0787 0.0932 0.1077 0.1124 
xA 0 0.0265 0.0912 0.1559 0.2206 0.2852 0.3499 0.4146 0.4793 0.5000 
xS 1 0.9523 0.8362 0.7200 0.6037 0.4876 0.3714 0.2552 0.1390 0.1018 
σP 0 0.0051 0.0175 0.0299 0.0423 0.0547 0.0670 0.0794 0.0918 0.0958 

Sursa: calculele autorului. 
Asupra rezultatelor obţinute se fac următoarele precizări: 

– Rentabilitatea medie minimă, în valoare de 6,59%, corespunde portofoliului 
alcătuit integral din titluri de stat, riscul acestuia fiind nul; 

– Rentabilitatea medie maximă ce poate fi atinsă de portofoliile eficiente este de 
14.32%, peste această valoare fiind depăşită limita de investiţie în acţiuni 
(maximum 50% din rezerve tehnice brute). Ca urmare, asiguratorul are libertatea 
să-şi stabilească o ţintă de rentabilitate în intervalul [6,59%; 14,32%], riscul 
asumat variind corespunzător între 0% şi 9,58%; 

În urma relaxării ipotezei anterioare prin admiterea existenţei în portofoliu şi a altor 
categorii de active, pentru societăţile de asigurări generale (α = 0,64) s-au obţinut 
următoarele portofolii eficiente pentru diferite valori ale rentabilităţii aşteptate: 
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Portofolii eficiente pentru societăţile de asigurări generale (α = 0.64) 
Tabelul 3 

ρ 0.04218 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.097255 
xD 0 0.0289 0.0659 0.1029 0.1399 0.1768 0.2037 
xT 0 0.0114 0.0259 0.0405 0.0550 0.0695 0.0801 
xA 0 0.0506 0.1153 0.1800 0.2446 0.3093 0.3562 
xS 0.64 0.5491 0.4329 0.3166 0.2005 0.0844 0 
σP 0 0.0097 0.0221 0.0345 0.0469 0.0593 0.0683 

Sursa: calculele autorului. 
 

Asupra rezultatelor obţinute se fac următoarele precizări: 
- Rentabilitatea medie minimă, în valoare de 4,218%, corespunde portofoliului 

fără risc alcătuit în proporţia maximă de 64% din titluri de stat, restul 
portofoliului fiind constituit din alte active neincluse în analiza noastră conform 
metodologiei prezentate în secţiunea 2; 

- Rentabilitatea medie maximă ce poate fi atinsă de portofoliile eficiente este de 
9,7255%, peste această valoare înregistrându-se valori negative pentru ponderea 
titlurilor de stat în portofoliu. Având în vedere că pe piaţa de capital românească 
nu sunt permise operaţiunile de short-selling nu putem accepta valori negative 
pentru ponderea titlurilor de stat în portofoliu. Ca urmare, asigurătorul are 
libertatea să-şi stabilească o ţintă de rentabilitate în intervalul [4,218%; 
9,7255%], riscul asumat variind corespunzător între 0% şi 6,83%; 

În cazul admiterii existenţei în portofoliu şi a altor categorii de active, pentru 
societăţile de asigurări de viaţă (α = 0,89) s-au obţinut următoarele portofolii eficiente pentru 
diferite valori ale rentabilităţii aşteptate: 

Tabelul 4 
Portofolii eficiente pentru societăţile de asigurări de viaţă (α = 0.89) 

ρ 0.05865 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.135245 
xD 0 0.0050 0.0420 0.0789 0.1159 0.1529 0.1899 0.2269 0.2638 0.2832 
xT 0 0.0020 0.0165 0.0310 0.0456 0.0601 0.0747 0.0892 0.1037 0.1114 
xA 0 0.0087 0.0734 0.1381 0.2028 0.2674 0.3321 0.3968 0.4615 0.4954 
xS 0.89 0.8743 0.7581 0.6420 0.5257 0.4096 0.2933 0.1771 0.0610 0 
σP 0 0.0017 0.0141 0.0265 0.0388 0.0512 0.0636 0.076 0.0884 0.0949 

 Sursa: calculele autorului. 
 

Asupra rezultatelor obţinute se fac următoarele precizări: 
- Rentabilitatea medie minimă, în valoare de 5,865%, corespunde portofoliului 

fără risc alcătuit în proporţia maximă de 89% din titluri de stat, restul 
portofoliului fiind constituit din alte active neincluse în analiza noastră conform 
metodologiei prezentate în secţiunea 2; 

- Rentabilitatea medie maximă ce poate fi atinsă de portofoliile eficiente este de 
13,5245%, peste această valoare înregistrându-se valori negative pentru ponderea 
titlurilor de stat în portofoliu. Având în vedere că pe piaţa de capital românească 
nu sunt permise operaţiunile de short-selling nu putem accepta valori negative 
pentru ponderea titlurilor de stat în portofoliu Ca urmare, asigurătorul are 
libertatea să-şi stabilească o ţintă de rentabilitate în intervalul [5,865%; 
13,5245%], riscul asumat variind corespunzător între 0% şi 9,49%; 

Calculul riscului şi rentabilităţii portofoliilor de investiţii raportate de societăţile de 
asigurări generale şi de asigurări de viaţă la finele anului 2006 şi construirea unor portofolii 
eficiente care să asigure menţinerea aceleiaşi rentabilităţi, respectiv asumarea aceluiaşi risc 
în anul 2007 a condus la următoarele rezultate prezentate comparativ în tabelele de mai jos: 
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Tabelul 5 
Abordare comparativă a portofoliilor cu aceeaşi rentabilitate 

Tipul societăţii Societăţi de asigurări generale Societăţi de asigurări de viaţă 
Anul 2006 2007 2006 2007 

Rentabilitatea 0.0507 0.0507 0.06376 0.06376 
Depozite bancare 0.3840 0.0320 0.2500 0.0357 

Terenuri şi construcţii 0.1060 0.0126 0.0550 0.0140 
Acţiuni 0.0430 0.0560 0.0930 0.0625 

Titluri de stat 0.1050 0.5374 0.4230 0.7088 
Creanţe din prime de 

asigurare şi alte active  0.3620 0.3620 0.1790 0.1790 

Riscul portofoliului 0.0197 0.0107 0.0211 0.0120 
Sursa: calculele autorului. 

Tabelul 6 
Abordare comparativă a portofoliilor cu acelaşi risc 

Tipul societăţii Societăţi de asigurări generale Societăţi de asigurări de viaţă 
Anul 2006 2007 2006 2007 

Rentabilitatea 0.0507 0.05794 0.06376 0.07113 
Depozite bancare 0.3840 0.0588 0.2500 0.0630 

Terenuri si construcţii 0.1060 0.0231 0.0550 0.0248 
Acţiuni 0.0430 0.1028 0.0930 0.1101 

Titluri de stat 0.1050 0.4533 0.4230 0.6231 
Creanţe din prime de asigurare 

şi alte active  0.3620 0.3620 0.1790 0.1790 

Riscul portofoliului 0.0197 0.0197 0.0211 0.0211 
Sursa: calculele autorului. 

 

4. Comentarii şi interpretări 
Ne-am propus ca obiectiv al acestei lucrări determinarea unui algoritm pe baza 

căruia societăţile de asigurări de pe piaţa românească să poată constitui şi gestiona portofolii 
eficiente în contextul anului 2007. Consideram că rezultatele obţinute îndreptăţesc 
formularea următoarelor concluzii: 

- Algoritmul de constituire a portofoliilor eficiente se concretizează în sistemul de 
ecuaţii parametrice ale ponderilor celor patru active în portofoliu. Astfel, orice 
asigurător poate determina structura portofoliului eficient pe baza obiectivelor 
sale de rentabilitate şi preferinţelor proprii pentru alte categorii de active, 
neincluse în studiul de faţă (sintetizate prin intermediul variabilei α); 

- Expresia restricţiilor legale privind structura portofoliului se regăseşte în faptul că 
rentabilitatea medie şi riscul asociate portofoliilor eficiente variază în intervale clar 
delimitate. Pentru totalitatea ipotezelor studiate riscul maxim ce poate fi asumat de un 
asigurător este de 9,58% pentru o rentabilitate corespunzătoare de 14,32%, restricţiile 
fiind de natură a tempera apetitul asigurătorilor pentru portofolii prea riscante, chiar 
dacă acestea au o rentabilitate aşteptată mai ridicată; 

- Ponderea titlurilor de stat este funcţie descrescătoare de rentabilitatea aşteptată a 
portofoliului, în timp ce ponderile celorlalte trei categorii de active au o evoluţie 
ascendentă pe măsură ce rentabilităţile aşteptate sunt mai ridicate; 

- Superioritatea portofoliilor eficiente determinate în cadrul acestui studiu faţă de 
portofoliile raportate de CSA la finele anului 2006 este demonstrată prin faptul 
că permit obţinerea aceleiaşi rentabilităţi medii cu un risc mai scăzut, respectiv 
asumarea aceluiaşi risc la un nivel mai ridicat al rentabilităţii aşteptate; 

- În ceea ce priveşte structura portofoliilor, faţă de situaţia raportată de CSA la 
sfârşitul anului 2006, rezultatele obţinute favorizează investiţia în acţiuni şi titluri 
de stat având tendinţa de a diminua ponderile investiţiilor în depozite bancare şi 
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terenuri. Această orientare a structurii portofoliilor eficiente poate fi explicată 
astfel: titlurile de stat sunt activ fără risc, ceea ce se traduce prin riscuri mai 
scăzute la nivelul întregului portofoliu; depozitele bancare au randamente 
scăzute, iar modelul utilizat nu ţine cont de lichiditatea plasamentelor; 
randamentul investiţiilor imobiliare a continuat să se situeze şi în 2007 pe un 
trend descrescător; acţiunile oferă un randament mult mai ridicat faţă de celelalte 
active considerate, iar riscurile unei asemenea investiţii sunt în scădere pe fondul 
convergenţei pieţelor şi al maturizării pieţei de capital din România; 

- Considerăm că principalele cauze ale diferenţierii între structura portofoliilor 
înregistrate în anul 2006 şi cele propuse de studiul nostru pentru anul în curs 
sunt: existenţa a doar două emisiuni de titluri de stat pe tot parcursul anului 2006, 
abia cu începere din ianuarie 2007 reluându-se emisiunile lunare regulate; 
preferinţa pentru depozite bancare din considerente de lichiditate; manifestarea 
unei anumite reticenţe faţă de investiţia în acţiuni, fie datorită neîncrederii în 
piaţa românească de capital, fie datorită aversiunii faţă de risc. 

În concluzie, credem ca rezultatele acestei lucrări pot fi considerate pertinente având în 
vedere însă limitările ce decurg din ipotezele simplificatoare de lucru. O îmbunătăţire ulterioară a 
acestui model de gestiune eficientă a portofoliului ar presupune definirea unei variabile care să 
măsoare lichiditatea activelor din portofoliu, precum şi includerea în analiză a activelor din 
străinătate, mai cu seamă cele din spaţiul Uniunii Europene. 

 
Notă 
1 Ordinul nr. 113130, 2006: pp. 1-3; Ordinul nr. 113131, 2006: pp. 3-4 
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GESTIUNEA PORTOFOLIILOR LA SOCIETĂŢILE 
DE ASIGURĂRI PRIN METODA APT 
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                                             Universitatea „OVIDIUS”, Constanţa 
 

Rezumat. Pentru a putea aborda modelul APT (arbitrage price theory) este 
necesara înţelegerea câtorva aspecte legate de arbitraj în general, APT fiind doar una 
dintre implicaţiile acestei teorii centrale din finanţe (a lipsei oportunităţilor de arbitraj), 
printre celelalte putându-se cita: teoria includerii oportunităţilor de paritate a puterii de 
cumpărare, teoriile privind valoarea firmei şi gradul de îndatorare etc.  

O oportunitate de arbitraj reprezintă o strategie de investiţie ce garantează un 
rezultat pozitiv în cel puţin una din stările naturii, fără posibilitatea unui rezultat negativ  si 
fără investiţie iniţială. 

Lipsa oportunităţilor de arbitraj presupune ca, dat fiind un portofoliu a cărui 
valoare la momentul t este 0 , Vt = 0 , nu exista nicio strategie admisibila astfel încât la 
momentul t+1 sa fie Vt + 1 > 0 în cel puţin o stare. Dacă nu există oportunităţi de arbitraj, 
se spune ca piaţă este viabilă. 
 

Cuvinte-cheie: arbitraj; teoria preţurilor; principiul diversificării; valoarea de risc; 
piaţa asigurărilor. 

REL: 11 C 
 

Consideraţii generale 
 

Studiul modern al arbitrajului este de fapt studiul implicaţiilor ipotezei lipsei 
oportunităţilor de arbitraj. Aceasta ipoteza este naturală, deoarece prezenţa arbitrajului este 
incompatibilă cu echilibrul, mai precis cu existenţa unei strategii optimale de gestiune a 
portofoliului pentru orice agent ce preferă o avere mare uneia mai mici. De aceea, în 
principiu, absenţa arbitrajului este aplicaţia directă a raţionalităţii individuale a unui agent.  

Legea preţului mic este de asemenea o aplicaţie a absenţei oportunităţilor de arbitraj 
ce spune în esenţă că două active perfect substituibile trebuie să se tranzacţioneze la acelaşi 
preţ (cele doua teorii nu sunt însă echivalente). 

Un principiu fundamental al finanţelor este realizarea unui echilibru între risc şi 
rentabilitate. Cu excepţia cazului în care managerul unui portofoliu deţine informaţii 
speciale, un portofoliu este de aşteptat să-l întreacă pe altul doar dacă este mai puţin riscant. 

În prezent sunt doar doua teorii care oferă o fundamentare riguroasă pentru 
măsurarea relaţiei risc – rentabilitate:  

- modelul CAPM al lui W. Sharpe; 
- modelul APT al lui S. Ross. 
APT este mai general decât CAPM  prin acceptarea unei varietăţi de surse diferite 

de risc. Aceasta se explică prin faptul că factori precum rata inflaţiei, rata dobânzii de piaţă 
etc. au un impact important asupra volatilităţii beneficiarului de titluri financiare.  
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Modelul APT oferă gestionarea portofoliului cu „instrumente” noi şi cu uşurinţă 
implementate astfel încât să controleze riscurile şi să mărească performanţa portofoliului. 

Ambele modele  - CAPM şi APT explică faptul că, deşi numeroase forte specifice 
firmei şi mediului acesteia pot influenţa profitul pe orice titlu individual, aceste efecte tind 
să se anuleze în largi şi bine diversificate portofolii. Această anulare se numeşte  „principiul 
diversificării“ şi are o istorie îndelungată în domeniul asigurărilor. Asemenea unei companii 
de asigurări care, datorită faptului că asigură un număr mare de indivizi, nu se poate spune 
ca este in totalitate lipsită de risc (calamităţile naturale, de exemplu, pot provoca pierderi 
mari pentru compania de asigurări), aşa şi portofoliile mari, bine diversificate, nu sunt lipsite 
de risc, pentru că există forţe economice comune care îşi răspândesc influenţele şi care nu 
sunt eliminate prin diversificare. 

Şi în APT, aceste forţe comune se numesc riscuri sistematice sau existente pe piaţă.  
Potrivit CAPM, riscul sistematic depinde doar de expunerea la riscul pieţei, această 

expunere fiind măsurată de model prin coeficientul β. Mai precis, dacă rm(t) este 
rentabilitatea pieţei la momentul t, atunci, potrivit CAPM, măsurarea riscului activului ce are 
o rentabilitate ri(t)  se face prin coeficientul β: 

Bi = cov[ri (t), rm (t) ] / var [ rm (t )].    
Prin expunere la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau 

cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care  le-ar suporta investitorul. 
APT ia în considerare faptul că nu există nicio metodă pentru a măsura riscul 

sistematic. În timp ce APT este perfect general şi nu specifică riscurile sistematice, sau chiar 
câte asemenea riscuri exista, cercetările academice sugerează că sunt câteva principale surse 
de risc care au avut un anumit impact asupra beneficiarului titlurilor. Aceste riscuri apar din 
schimbările neanticipate în următoarele variabile economice fundamentale: încrederea 
investitorilor, rata dobânzii, inflaţia un index al pieţei. 

Fiecare acţiune sau portofoliu este expusă la fiecare dintre aceste riscuri sistematice . 
Modelul expunerii economice pentru o acţiune sau portofoliu este denumit „expunere la risc“. 

Expunerile la risc sunt „răsplătite“ pe piaţa cu un portofoliu adiţional şi astfel 
expunerea la risc determină performanţa şi volatilitatea unui portofoliu bine diversificat. 
Această expunere ne mai indică şi cum se va comporta în anumite situaţii un portofoliu. 

Un manager de portofoliu poate controla această expunere la risc. Aceşti manageri 
au stiluri tradiţionale diferite, rezultă deci că ei au expuneri inerent diferite la risc. De aceea 
expunerea la risc a unui manager corespunde unui stil APT particular.  

Fiind dat orice stil APT (sau o numită modalitate de expunere la risc), diferenţa 
dintre venitul aşteptat de un manager de portofoliu şi performanţa sa actuală este atribuită 
selecţiei titlurilor individuale, care se comportă mai bine sau mai puţin bine decât era de 
aşteptat. Aceasta performanţă defineşte selecţia APT.  
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Scurte concluzii  
Studiul modelelor de gestiune a portofoliilor ne arată faptul ca analiza gestiunii 

portofoliului de titluri se realizează cu ajutorul modelului Markowitz, care permite, în urma 
corelării două câte două a activelor existente în portofoliu, determinarea portofoliului cu 
varianta minimă absolută. De asemenea, metoda Markowitz ne permite determinarea 
frontierei de eficienţă, care grupează portofoliile ce prezintă cea mai bună rentabilitate 
pentru un anumit risc. Deşi greoaie şi necesitând un număr foarte mare de informaţii, aceasta 
este prima metodă care permite analiza financiară a titlurilor aflate în portofoliu, ţinând cont 
de corelaţia existentă între ele. Astfel, aceasta metodă ne permite, realizarea unui portofoliu 
optim pentru societăţile de asigurări pornind de la o serie de ipoteze, şi anume: se realizează 
investirea deplină a fondurilor disponibile; nu sunt permise operaţiunile short sales; 
rentabilitatea ajustată a portofoliului în funcţie de risc constituie obiectivul investitorului. 
Prin interzicerea vânzărilor scurte se înţelege faptul că nu sunt admise în portofoliu ponderi 
negative ale titlurilor, altfel spus nu poţi vinde titluri pe care nu le deţii. Pentru determinarea 
oportunităţilor de investiţii se parcurg următoarele etape: se determină portofoliul cu 
variantă  minimă absolută; determinarea ponderilor titlurilor din portofoliu; clasificarea 
portofoliilor în portofolii legitime şi nelegitime; determinarea frontierei  de eficienţă, 
aplicându-se principiul dominantei, adică între doua portofolii care au acelaşi risc se va 
alege portofoliul cu rentabilitatea cea mai ridicată sau între două portofolii care au aceeaşi 
rentabilitate se va alege portofoliul cu risc minim. Astfel, determinarea unei linii optime de 
acţiune presupune realizarea unei împărţiri a ansamblului de soluţii posibile în două seturi 
care cuprind soluţiile eficiente şi soluţiile dominante urmând apoi să aibă loc determinarea 
soluţiei eficiente care maximizează funcţia de utilitate a investitorului şi care are drept 
parametri rentabilitatea şi riscul portofoliului.  

Totuşi, numărul foarte mare de informaţii necesare pentru aplicarea modelului, 
respectiv  un număr de dispersii egal cu numărul de titluri considerate (n) şi un număr de 
covariante egal cu n( n – ½), a determinat dezvoltarea acestui model şi a dus la apariţia unui 
model simplificat pentru analiza portofoliului de către Sharpe. Acesta propune o nouă 
modalitate de evaluare a activelor financiare  după criterii obiective ale pieţei financiare, 
astfel el propunând un model unifactorial care presupune ca rentabilitatea oricărui titlu 
financiar este într-o relaţie liniară cu un factor macroeconomic. Numărul de informaţii 
necesare în acest model este mult mai redus, fiind egal cu 3n + 2. Acest model elimină 
gruparea titlurilor două câte două în cadrul portofoliului şi dă posibilitatea unei grupări 
individuale în funcţie de un factor macroeconomic ales, de obicei acesta identificându-se cu 
rentabilitatea medie a pieţei. Rentabilitatea aşteptată a activului este influenţată de doi 
parametri: un coeficient de poziţionare şi un indice de volatilitate alături de un factor 
macroeconomic. Riscul titlului se compune, conform teoriei lui Sharpe, din două părţi, şi 
anume: riscul sistematic aferent pieţei de capital în ansamblu şi explicat prin dependenţa de 
factorul macroeconomic şi riscul specific fiecărui titlu care poate fi înlăturat prin 
diversificare. Acest model, cunoscut şi sub denumirea de modelul diagonal, a dat 
posibilitatea dezvoltării ulterioare a modelului CAPM, care stabileşte existenţa posibilităţii 
unei investiţii pe piaţa de capital în active cu risc zero şi cu o rentabilitate caracteristica, de 
obicei obligaţiunile emise de stat. Aceste modele tratează problema portofoliului urmărind 
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sa determine atât proporţia optimă a titlurilor, cât şi influenţa unui factor macroeconomic 
considerat asupra nivelului de randament şi de risc al acestora, CAPM a provenit din 
examinarea comportamentului investitorilor într-un model de economie ipotetică în care 
aceştia acţionează numai o perioadă. În realitate, investitorii acţionează pe mai multe 
perioade, de aceea, în examinarea empirica a CAPM, utilizând date de pe pieţele de capital, 
este necesar să se facă anumite ipoteze cu caracter de prezumţie. Una dintre ipotezele de 
bază este ca beta rămâne constantă în timp. Aceasta nu este o măsură suficient de rezonabilă 
deoarece riscul relativ al cash-flow-urilor este puţin probabil să rămână constant în timp fără 
a avea variaţii.  

Există o serie de inadvertenţe ale modelului la aplicarea empirică a acestuia, care 
afectează demersul de cuantificare a rentabilităţii şi riscului titlurilor de valori mobiliare din 
cadrul portofoliului. 

Modelul presupune existenţa unui singur factor de influenta a rentabilităţii unui titlu 
care de obicei este considerat rentabilitatea generală a pieţei, ceea ce nu reprezintă o soluţie 
deoarece coeficienţii care se obţin sunt foarte mici, sugerând şi existenţa altor factori. 

Aplicarea modelului presupune transparenţa şi gratuitatea informaţiilor bursiere, 
lucru care pe piaţa de capital din România nu este posibil în special din cauza lipsei 
transparenţei şi a costului ridicat al informaţiei. 

Posibilitatea de a da şi de a lua cu împrumut sume de bani la rata dobânzii fără risc, 
ipoteză care de altfel nu este valabilă pentru piaţa financiară din România, deoarece dobânda 
este fluctuantă şi de multe ori valoarea ei reală este cu mult diferită decât valoarea nominală. 

Absenţa fiscalităţii şi a costurilor de tranzacţie este o altă ipoteză neverificată 
datorită fiscalităţii schimbătoare şi a costurilor mari de trazacţionare, care afectează 
relevanţa calculului matematic. 

Atomicitatea plasamentelor financiare şi orizontul comun de previziune sunt ipoteze 
care se pot considera îndeplinite de piaţa asigurărilor, deşi anumite titluri pot fi influenţate 
prin investirea unor sume mici. 

Piaţa de capital din România nu oferă posibilitatea unor anticipări omogene datorită 
lipsei de informaţii corecte, şi de aceea anticipările investitorilor sunt în mod evident 
diferite, iar plasamentele nu sunt perfect lichide, caracteristică a pieţei de asigurări.  

Aceste limite ale modelului CAPM au determinat necesitatea apariţiei unui model 
nou de gestiune a rentabilităţi şi riscului valorilor mobiliare de plasament, care să ţină seama 
şi de aspectele legate de existenţa influenţei mai multor factori macroeconomici, deci 
apariţia modelelor multicriteriale (reprezentată de piaţa asigurărilor). 

Modelul APT (arbitrage price theory) a fost introdus ca o dezvoltare a modelului 
unifactorial CAPM, altfel spus, modelul mai sus enunţat nu constituie decât o formă 
particulară a modelului APT, urmărindu-se să se stabilească o legătură între rentabilitatea 
individuală a unui titlu din cadrul portofoliului şi mai mulţi factori macroeconomici cu 
influenţă asupra rentabilităţii titlurilor şi stabilirea în mod individual a influenţei acestor 
factori prin aplicarea modelului APT. 

Modelul arbitrage price theory este formulat de Ross, care porneşte în construcţia 
lui de la ipoteza lipsei oportunităţilor de arbitraj, adică existenţa  unei strategii de investiţii 
ce garantează un rezultat pozitiv în cel puţin una dintre stările naturii, fără posibilitatea unui 
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rezultat negativ şi fără investiţie iniţială. Cea mai importantă implicaţie a lipsei 
oportunităţilor de arbitraj este existenţa  unei legi de evaluare, liniară şi pozitivă care implică 
faptul ca orice operator liniar poate fi reprezentat ca o sumă sau integrală, după stări, a 
produsului între preţuri şi cantităţi. 

Relaţia liniară prezentată de Ross porneşte de la ideea conform căreia există un 
mecanism care generează rata rentabilităţii pentru activele financiare pornind de la 
rentabilitatea aşteptată a investiţiei iniţiale, la care se adăugă influenţa factorilor exogeni de 
forma factorilor macroeconomici. Fiecare factor are un coeficient atribuit în funcţie de 
importanţa lui şi de modul în care concură la formarea preţului acţiunilor. Trebuie să se 
folosească metode de estimare care să permită stabilirea unor intercorelaţii între 
rentabilitatea titlului financiar şi evoluţia factorilor macroeconomici. Pentru calcul s-a apelat 
la matricea de covarianţă a rentabilităţii activelor pe baza seriilor dinamice ale acestora 
urmărindu-se să se calculeze dispersiile rentabilităţilor şi covarianţele acestora, şi să se 
estimeze intuitiv factorii folosiţi în calculul matricial. Cea mai importanta încercare de 
aplicare a modelului pe piaţa internaţională a fost formulate de Chen, Roll şi Ross, care au 
ales o serie de variabile macroeconomice considerate mai importante: inflaţia, ratele pe 
termen scurt şi lung ale obligaţiunilor guvernamentale ale SUA, rentabilitatea indicelui 
NYSE, ratele de creştere a producţiei industriale. Calculele au verificat modelul APT 
arătând influenţa factorilor macroeconomici pentru a explica rentabilitatea şi riscul activelor 
care înregistrează valori ce nu pot fi explicate doar pe seama rentabilităţii sperate a 
investiţiei efectuate. Roll şi Ross au efectuat un studiu  prin care au grupat rentabilităţile 
unui număr de 1.260 de acţiuni de la NYS, şi AMEX pe o perioadă de zece  ani în 42 de 
grupe a 30 de active şi au descoperit influenţe semnificative ale următorilor trei factori: 
ratele pe termen lung ale obligaţiunilor guvernamentale, rentabilitatea medie a pieţei dată de 
indicii bursieri, inflaţia. Aceste studii subliniază faptul că sunt foarte greu de stabilit factorii 
macroeconomici cu impact asupra rentabilităţii titlurilor şi, de asemenea, devine discutabilă 
cuantificarea influenţei acestora. 

Se poate observa astfel că aplicarea modelului are drept urmare identificarea 
factorilor macroeconomici, identificarea titlurilor supuse observării, împărţirea acestor titluri 
în grupe omogene, aplicarea modelului pe o perioadă de timp prestabilită. 

Comportamentul  investiţional 
           Scade                                                                                        Creşte  
   „Bani la saltea”                                                                          Asigurări  
     Valute                                                                                       Fonduri de investiţii 
     Titluri de stat                                                                            Fonduri de pensii 
     Depozite  bancare                                                                     Titluri listate la Bursă 
 

Bursa şi companiile de asigurări 
• Piaţa bursieră dezvoltată are nevoie de investitori instituţionali şi de noi  

companii: 
- Fondurile de pensii; 
- Fondurile de investiţii; 
- Companiile de asigurări. 
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• Pentru companiile de asigurări, piaţa de capital are caracter dual: 
- Poate reprezenta o alternativă; 
- Poate reprezenta o oportunitate pentru plasarea 

eficientă a resurselor de care dispun companiile de 
asigurări. 

• Prezenţa pe piaţa bursiera a companiilor de asigurări va determina: 
- Creşterea lichidităţii pieţei bursiere; 
- Reducerea volatilităţii pieţei bursiere; 
- Promovarea principiilor de guvernanţă corporativă. 

Avantajele listării pe piaţa de capital 
• Vizibilitate  sporită în rândul partenerilor de afaceri şi clienţilor actuali şi 

potenţiali; 
• Publicitate gratuită; 
• Stabilirea unei valori „de piaţă” a companiei, valoare ce poate fi cu mult mai 

mare decât valoarea în acte; 
• Creşterea încrederii partenerilor de afaceri români şi străini; 
• Creşterea operativităţii şi eficienţei schimburilor de acţiuni între acţionari; 
• Atragerea de capital prin emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni. 

 
Companii de asigurare listate pe piaţa de capital 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 
AGRAS GRUPUL WIENNER STADTISCHE 

• Simbol: ASA 
• Data listării la BVB: 15.09.1999 
• Capital social actual (Ron):  8.912.152 
• Capitalizare bursieră (Ron):13.368.228   

 
Companii de asigurare listate pe piaţa de capital 

BURSA ELECTRONICA RASDAQ 
 ASIROM SA BUCURESTI 

• Simbol: ASRA 
• Data listarii la BER: 09.12.1997 
• Capital social (Ron):  63.786.532 
• Capitalizare bursieră (Ron): 287.039.482  

 
ASTRA SA BUCURESTI 

• Simbol : ATRA  
• Data listării la BER : 27.11.1997 
• Capital social actual (Ron):   157.476.937 
• Capitalizare bursiera (Ron): 127.451.690 
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Companii de asigurare listate pe piaţa de capital 
BURSA ELECTRONICA RASDAQ 

      ARDAF SA CLUJ-NAPOCA 
• Simbol: ARDF 
• Data listării la BER: 07.08.2002 
• Capital social actual (Ron):  17.500.000 
• Capitalizare bursiera (Ron):  22.750.000 

 
    OMNIASIG AGI SA 

• Simbol ASPR 
• Data listării la BER: 15.11.1999 
• Capital social actual (Ron): 12.838.986 
• Capitalizare bursiera (Ron): 13.147.121  

 
         AGRAS  LA  BVB 

• Valoare medie zilnica a tranzacţiilor –6343 Ron *; 
• Listată si tranzacţionată la categoria a-II- a a cotei BVB; 
• 3 majorări de capital de la listare, capitalul social crescând de la 

2.226.000 Ron la 13.368.000 Ron; 
• Creştere semnificativa a capitalizării bursiere. 

                          *s-au luat in considerare doar zilele in care au avut loc tranzacţii 
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Rezumat. Acest articol propune un punct de vedere diferit faţă de literatura 

existentă în ceea ce priveşte modelele cu volatilitate stocastică în condiţiile în care preţul 
activului suport nu este corelat cu volatilitatea sa. Heston (1993) obţine o formulă închisă a 
preţului opţiunilor europene. Acest articol propune o nouă formulă închisă a preţului 
opţiunii atunci când preţul activului suport nu este corelat cu volatilitatea sa. 

 
Cuvinte-cheie: modele stocastice; volatilitate stocastică; preţul opţiunii; transformata 

Fourier; formulă închisă. 
 
Clasificarea REL: 11B, 11F. 
 
Introducere 
Cele mai importante modele de evaluare a opţiunilor cu volatilitate stocastică sunt cele 

ale lui Hull şi White (1987), Stein şi Stein (1991) şi Heston (1993). Bates (1996) propune modele 
de difuyie cu salturi, încorporând volatilitatea stocastică, pentru a explica structura preţurilor 
opţiunilor, în timp ce Bakshi, Cao şi Chen (1997) propun un model de evaluare a opţiunilor ce 
utilizează simultan volatilitatea stocastică, rata dobânzii stocastică şi salturi aleatoare. Hull şi 
White (1987) arată că preţul opţiunii cu volatilitate stocastică este preţul Black şi Scholes integrat 
după distribuţia de probabilitate a mediei temporale a volatilităţilor viitoare pe durata de viaţă a 
opţiunii. Alţi autori, precum Heston (1993), Bates (1996), Bakshi, Cao şi Chen (1997), Bakshi şi 
Madan (2000), folosesc funcţia caracteristică pentru a determina probabilităţile neutre la risc de 
apariţie a preţurilor finale ale activului suport. 

În modelele cu volatilitate stocastică, preţul unei opţiuni call europene depinde de 
preţul activului suport şi de volatilitatea acestuia. În modelul lui Heston (1993), într-un 
univers neutru la risc aceste variabile de stare verifică următoarele ecuaţii diferenţiale 
stocastice: 

ttttt dwSdtrSdS σ+=                                                    (1) 
( ) ttv

2
t

2
t dzdtσθkd σσ+−=σ                                                    (2) 

unde tS  reprezintă preţul activului suport la momentul t , r  reprezintă rata dobânzii fără 
risc şi tσ  reprezintă volatilitatea la momentul t . Mişcările browniene tw  şi tz  sunt 
corelate ( dtdzdw tt ρ=⋅ ) şi coeficientul de corelaţie instantanee este ρ . Parametrii k , θ  şi vσ  
reprezintă viteza de ajustare a volatilităţii, media pe termen lung a volatilităţii şi volatilitatea 
volatilităţii. Parametrii k şi θ  includ preţul de piaţă al riscului de volatilitate. Astfel, prima 
de risc este încorporată în structura stocastică a varianţei. 

Într-un univers neutru la risc, formula preţului opţiunii cu volatilitate stocastică este 
similară formulei Black-Scholes: 

( ) ( )KlnxPKeKlnxSPC 2
r

1 >−>= τ−                                                   (3) 
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unde S  este valoarea prezentă a activului suport, K  este preţul de exercitare şi τ  este 
maturitatea. 1P  şi 2P  sunt probabilităţile neutre la risc ca logaritmul preţului activului suport 
să fie mai mare decât Kln , unde TSlnx = . 

Heston (1993) obţine funcţiile caracteristice corespunzătoare probabilităţilor neutre 
la risc folosind ecuaţia Fokker-Planck. Când preţul activului suport nu este corelat cu 
volatilitatea ( 0=ρ ), aceste funcţii caracteristice sunt definite de: 

( ) ( )SlniαDCexpf 2
j +σ+=α  (4) 

unde 

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
δ−
γτ−

−γ+
σ

+τ=
1
expδ1ln2τbariαC 2

v
 (5) 

( )
( )⎥⎥⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

γτ−
γτ−

σ

γ+
=

expδ1
exp1bD 2

v
 (6) 

γ−
γ+

=δ
b
b  (7) 

( )2
j

2
v

2 iu2b α−ασ−=γ  (8) 

şi 2,1j = ; 2/1u1 = ; 2/1u2 −= ; θ= ka ; kb = . În aceste formule, σ reprezintă volatilitatea la data 
curentă. 

Articolul este structurat după cum urmează. În secţiunea a doua, funcţiile 
caracteristice sunt folosite pentru a obţine o relaţie între probabilităţile neutre la risc. În 
secţiunea a treia, este prezentată o nouă formulă închisă a preţului opţiunii cu volatilitate 
stocastică considerând cazul lipsei de corelaţie între variabilele de stare. A patra secţiune 
cuprinde concluziile. 
 

Funcţia caracteristică 
În expresiile funcţiilor caracteristice ale funcţiilor de densitate neutre la risc, 

valoarea lui γ  este ( )α−ασ+ ib 22
v

2  dacă 1j = , iar această valoare a lui γ  este ( )α+ασ+ ib 22
v

2  
dacă 2j = . Folosind definiţiile lui sinus şi cosinus hiperbolic, expresia (4) a funcţiei 
caracteristice poate fi scrisă într-o formă manipulabilă: 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ+

α−α
σ−σ

σ

τ

τ+α

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
=α 2

1coth1b

i222
v

a2

1

1

1

2
v

ab

rSlni
1 e

2
sinhb

2
cosh

1eef  (9) 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ+

α+α
σ−σ

σ

τ

τ+α

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
=α 2

2coth2b

i222
v

a2

2

2

2

2
v

ab

rSlni
2 e

2
sinhb

2
cosh

1eef  (10) 

unde: ( )α−ασ+=γ ib 22
v

2
1  şi ( )α+ασ+=γ ib 22

v
2

2 . 
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 Din acest punct, teorema de inversiune a lui Gil-Pelaez1 poate fi folosită pentru a 
obţine probabilităţile neutre la risc, ( )dzP1 <  şi ( )dzP2 < , ca variabila 

τ
= r

T

Se
Slnz  să fie mai mică 

decât pragul d . Astfel, 

( ) ( ) ( )
∫ α

α
αφ−α−φ

π
+=<

∞ α−α

0

1
di

1
di

1 d
i

ee
2
1

2
1dzP  (11) 

( ) ( ) ( )
∫ α

α
αφ−α−φ

π
+=<

∞ α−α

0

2
di

2
di

2 d
i

ee
2
1

2
1dzP  (12) 

unde funcţiile caracteristice, 1φ  şi 2φ , şi pragul d sunt definite de: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ+

α−α
σ−σ

σ

τ

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
γ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τγ
=αφ 2

1coth1b

i222
v

a2

1

1

1

2
v

ab

1 e

2
sinhb

2
cosh

1e  (13) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ τγ
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σ−σ

σ

τ
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⎥
⎥
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2

2

2

2
v
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2 e

2
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cosh

1e  (14) 

S
Kelnd

rτ−
=  (15) 

 Una din proprietăţile unei funcţii caracteristice constă în faptul că ( )αφ1  şi ( )α−φ1  
sau ( )αφ2  şi ( )α−φ2  sunt complex conjugate2. Din cauza simetriei funcţiilor caracteristice 
obţinute, cantităţile ( )αφ1  şi ( )αφ2  sunt, de asemenea, complex conjugate: 

( ) ( )αφ=α−φ 21  şi ( ) ( )αφ=αφ 21  (16) 
( ) ( )αφ=α−φ 12  şi ( ) ( )αφ=αφ 12  (17) 

ceea ce implică 
( ) ( ) ( ) ( )

∫ α
α

αφ−α−φ
=∫ α

α
α−φ−αφ ∞ α−α∞ α−α

0

1
di

1
di

0

2
di

2
di

d
i

eed
i
ee  (18) 

Astfel, 

( ) ( ) ( )
∫ α

α
α−φ−αφ

π
+=<

∞ α−α

0

2
di

2
di

1 d
i
ee

2
1

2
1dzP  (19) 

 
Relaţia între probabilităţile neutre la risc 
Cunoscând faptul că prima probabilitate neutră la risc poate fi scrisă ca depinzând 

de a doua funcţie caracteristică ( )αφ2 , este posibil a fi determinată o relaţie între probabili-
tăţile neutre la risc ce apar în formula teoretică a preţului opţiunii. 

Prima etapă este de a determina probabilitatea neutră la risc ( )dzP1 −< . Folosind 
formula Gil-Pelaez şi faptul că funcţiile caracteristice sunt complex conjugate, această 
probabilitate poate fi scrisă: 

                                                           
1 A se vedea Gil-Pelaez (1951), „Note on the inversion theorem”, Biometrika, 38, pp. 481-482. 
2 ( ) ( )α−φ=αφ 11  şi ( ) ( )α−φ=αφ 22 . 
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( ) ( ) ( )

( ) ( )dzP1
2
1dzP

2
1

d
i

ee
2
1

2
1dzP
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0

2
di

2
di

1

<−=⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−<−=

∫ α
α

αφ−α−φ
π

−=−<
∞ α−α

 (20) 

 În acelaşi mod, o relaţie similară între ( )dzP2 −<  şi ( )dzP1 <  este obţinută. În 
concluzie, relaţiile între probabilităţile neutre la risc sunt următoarele: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>=<−=−<
>=<−=−<

dzPdzP1dzP
dzPdzP1dzP

112

221  (21) 

Următoarea etapă constă în a obţine o relaţie între probabilităţile neutre la risc 
care apar în formula preţului opţiunii. Ştiind că, 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−<−<=<<−
−<−<=<<−

dzPdzPdzdP
dzPdzPdzdP

222

111  (22) 

şi folosind formula Gil-Pelaez pentru fiecare probabilitate, rezultatul este: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫ ααφ+α−φ
α
−

π
=<<−

∞ α−α

0
11

didi
1 d

i
ee

2
1dzdP  (23) 

Utilizând formulele lui Euler şi proprietăţile funcţiilor complex conjugate, expresia 
acestei probabilităţi este: 

( ) ( )[ ]∫ ααφ
α
α

π
=<<−

∞

0
11 dRedsin2dzdP  (24) 

Similar, a doua probabilitate este: 

( ) ( )[ ]∫ ααφ
α
α

π
=<<−

∞

0
22 dRedsin2dzdP  (25) 

Încă o dată, relaţia între funcţiile caracteristice ne oferă un avantaj. Ele sunt 
complex conjugate, deci ( )[ ] ( )[ ]αφ=αφ 21 ReRe . În consecinţă, probabilităţile neutre la risc (24) şi 
(25) sunt identice. Folosind notaţia P  pentru această probabilitate, se poate scrie: 

( ) ( )dzdPdzdPP 21 <<−=<<−=  (26) 
 Mai rămâne să folosim relaţiile (21) şi (26) pentru a determina relaţia finală între 
probabilităţile neutre la risc care apar în formula preţului opţiunii. Relaţia obţinută este 
următoarea: 

( ) ( )
( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−<=>
−<=>

PdzPdzP
PdzPdzP

12

21  (27) 

 
O formulă închisă a preţului opţiunii 
Luând în considerare relaţia între probabilităţile neutre la risc, această secţiune 

prezintă o formulă închisă a preţului teoretic a unei opţiuni call europene atunci când 
volatilitatea este stocastică şi necorelată cu preţul activului suport. 

Într-un univers neutru la risc, preţul opţiunii este definit de: 
( ) ( )dzPKedzSPC 2

r
1 >−>= τ−  (28) 

Pentru a obţine o formulă închisă, probabilităţile neutre la risc pot fi exprimate cu ajutorul 
formulei Gil-Pelaez. În consecinţă, probabilitatea neutră la risc ( )dzP2 >  poate fi scrisă astfel1: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
∫ α

α
αφα−αφα

π
−=>

∞

0

22
2 dImdcosRedsin1

2
1dzP  (29) 

                                                           
1 A se vedea demonstraţia în anexa A. 
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Prin urmare1, 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
∫ α

α
αφα−αφα

π
+=<

∞

0

22
2 dImdcosRedsin1

2
1dzP  (30) 

Luând în considerare relaţia între probabilităţile neutre la risc, probabilitatea 
( )dzP1 >  este obţinută din: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]

( )[ ]∫ ααφ
α
α

π
−

∫ α
α

αφα−αφα
π

+=−<=>

∞

∞

0
2

0

22
21

dRedsin2

dImdcosRedsin1
2
1PdzPdzP

 (31) 

Atunci, expresia probabilităţii neutre la risc ( )dzP1 >  este definită de: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
∫ α

α
αφα+αφα

π
−=>

∞

0

22
1 dImdcosRedsin1

2
1dzP  (32) 

Cunoscând expresiile (29) şi (32) ale probabilităţilor neutre la risc, formula închisă 
a preţului opţiunii cu volatilitate stocastică este dată de: 

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ α
α

αφα−αφα
π

−−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ α
α

αφα+αφα
π

−=

∞τ−

∞

0

22r

0

22

dImdcosRedsin1
2
1Ke

dImdcosRedsin1
2
1SC

 (33) 

În această formulă închisă a preţului opţiunii, probabilităţile neutre la risc sunt 
explicate numai de o singură funcţie caracteristică. Mai mult, probabilităţile neutre la risc 
sunt perfect simetrice. 
 

O formulă a preţului opţiunii de tip Heston 
Formula închisă a preţului opţiunii obţinută mai sus poate fi scrisă în aceeaşi 

manieră ca formula lui Heston. Formula preţului opţiunii propusă de Heston este 
următoarea: 

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
αφ

απ
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⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
αφ

απ
+=

∞ α−
τ−∞ α−

0
2

di
r

0
1

di
d

i
eRe1

2
1Ked

i
eRe1

2
1SC  (34) 

Luând în considerare relaţia între probabilităţile neutre la risc şi faptul că funcţiile 
caracteristice sunt complex conjugate, formula închisă propusă de către Heston poate fi 
simplificată. Astfel, următoarea formulă închisă este obţinută: 

( ) ( )[ ]

( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
αφ

απ
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⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ ααφ
α
α

π
−∫ α

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
αφ

απ
−=

∞ α−
τ−

∞∞ α−

0
2

di
r

0
2

0
2

di

d
i

eRe1
2
1Ke

dRedsin2d
i

eRe1
2
1SC

 (35) 

 
Concluzii 
Formulele închise prezentate mai sus exprimă preţul opţiunii cu ajutorul unor 

integrale ce reprezintă inversa transformatei Fourier care, în practică, se evaluează numeric. 
Simetria între probabilităţile neutre la risc permite creşterea acurateţei calculului preţului 
opţiunii. Relaţia între probabilităţile neutre la risc funcţionează ca o restricţie. Astfel, 
probabilităţile neutre la risc sunt forţate să respecte această restricţie şi, prin urmare, erorile 

                                                           
1 A se vedea aceeaşi definiţie în Kendall, M., Stuart, A. (1977). The Advanced Theory of Statistics. 
Volume 1. New York, Macmillan Publishing Co., p. 96. 
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de calcul numeric prin folosirea transformatelor discrete sunt limitate. Mai mult, un alt 
avantaj privind calculul numeric provine din faptul că o singură transformată este necesar a 
fi inversată, în loc de două transformate distincte1. 
 
ANEXA A 
Pentru a obţine relaţia (29), expresia probabilităţii ( )dzP2 >  poate fi scrisă: 

( ) ( )dzP1dzP 22 <−=>  (A.1) 
Folosind definiţia Gil-Pelaez a probabilităţii ( )dzP2 < , relaţia de mai sus devine: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
∫ α

α
αφ−α−φ

π
−=

α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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⎡
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d
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 (A.2) 

Cu ajutorul formulelor lui Euler, 

( ) ( ) ( )

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]∫ α
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

αφ−α−φ
α
α

−αφ+α−φ
α
α
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α
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α
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0
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2
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           (A.3) 

Dar, cantităţile ( )α−φ2  şi ( )αφ2  sunt complex conjugate. Atunci, ecuaţia (29) este obţinută: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
∫ α

α
αφα−αφα

π
−=>

∞

0

22
2 dImdcosRedsin1

2
1dzP  (A.4) 
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Rezumat. Evoluţia eficienţei informaţionale a pieţei de capital româneşti este 
ilustrată printr-un test care ia în considerare dinamicile nonliniare. În plus, ştiind că testul 
de mers aleator este un test asociat ipotezei de eficienţă informaţională şi nu unul direct, a 
fost studiată profitabilitatea strategiei mediilor mobile pe subperioadele de corelare liniară 
şi neliniară identificate. Rezultatele arată că doar dependenţele nonliniare sunt profitabil 
exploatate de către strategiile mediilor mobile. Cea mai profitabilă strategie din 15.000 
luate în considerare a fost analizată. Originalitatea acestei cercetări este dată combinarea 
testelor de mers aleator cu cele ale analizei tehnice, fapt cea a condus la dezvoltarea unei 
noi metodologii de evaluare a eficienţei informaţionale în formă slabă a pieţelor de capital.  

 
Cuvinte-cheie: predictabilitate; nonlinearitate; eficienţa pieţei; pieţe emergente; 

analiză tehnică. 
 
REL: 11B, 10F, 10G,  
 
Introducere 
Caracteristica principală a studiilor clasice ale eficienţei informaţionale este dată de 

faptul că exprimă concluzii pe ansamblul eşantionului studiat. Totuşi, există numeroase 
motive în a considera că eficienţa pieţelor emergente evoluează în timp ca urmare a 
liberalizării financiare graduale şi a schimbărilor instituţionale şi tehnologice. În consecinţă, 
în ultimul deceniu metodologia de testare a fost adaptată specificului pieţelor emergente, 
astfel încât aceasta să fie capabilă să evidenţieze eventualele schimbări în timp ale gradului 
de eficienţă ale pieţelor de capital emergente.  

Primele teste de evoluţie a eficienţei au avut în vedere doar dependenţele liniare pe 
termen scurt. Zalewska-Mitura şi Hall (1999), Rockinger şi Urga (2000, 2001), Tsukuda et 
al. (2006) şi Schotman şi Zalewska (2006) au estimat prin filtre Kalman parametrii unor 
modele autoregresive cu structuri heteroscedastice ale reziduurilor, în timp ce Kvedaras and 
Basdevant (2004) au propus variaţia în timp a raportului varianţelor bazată pe estimarea prin 
aceeaşi tehnică a coeficienţilor de autocorelaţie liniară. Dependenţele liniare pe termen lung 
au fost studiate de Cajueiro şi Tabak (2006), care au propus calcularea exponentului Hurst 
pe ferestre care se deplasează. Toate aceste studii confirmă, cu mici excepţii, creşterea 
gradului de eficienţă al pieţelor de capital din centrul şi estul Europei. 

Dezvoltarea unor teste de evoluţie a eficienţei care să ia în considerare şi 
dependenţele neliniare este oportună din mai multe motive. În primul rând, testele clasice de 
autocorelare, run, spectrale sau staţionaritate se pretează în situaţia în care informaţia tinde 
să se încorporeze de o manieră liniară în cursuri, caz specific pieţelor dezvoltate. Pieţele 
emergente se caracterizează printr-o lichiditate scăzută, volatilitate ridicată şi prezenţa unor 
investitori mai puţin bine informaţi. Aceste caracteristici, precum şi posibilitatea ca 
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investitorii de pe pieţele emergente să nu aibă un comportament întocmai raţional pot 
conduce la o încorporare neliniară a informaţiei în cursuri. În acest context, existenţa 
dinamicilor neliniare pe pieţele emergente este evidenţiată prin estimarea statisticii testului 
de bicorelaţie a rentabilităţilor pe ferestre care se deplasează (rolling windows). Această 
tehnică a fost utilizată pentru prima dată de Todea şi Zoicaş (2005) pentru a aprecia gradul 
de eficienţă informaţională a pieţei româneşti de capital. Mai recent ea a fost aplicată pe 
pieţele emergente din Asia de către Lim, Brooks şi Hinich (2007), Lim, Brooks şi Kim 
(2007) şi Lim (2007). În al doilea rând, Neftci (1991) sau Clyde şi Osler (1997) au arătat că 
profitabilitatea strategiilor analizei tehnice este dată în special de existenţa dinamicilor 
neliniare ale cursurilor bursiere şi nu a celor liniare. Andrada-Félix et al. (2003) 
demonstrează profitabilitatea regulilor de tranzacţionare nonliniare, iar Lim şi Liew (2004) 
aduc argumente că nonliniaritatea favorizează tehnicile nonliniare ale analizei tehnice. În al 
treilea rând, slaba tranzacţionare poate induce o autocorelare liniară artificială a 
rentabilităţilor, iar testele clasice de evoluţie a eficienţei, care ţin seama doar de 
dependenţele liniare, pot conduce la concluzii eronate. Muthuswamy (2003) a demonstrat că 
autocorelarea artificială din cadrul portofoliilor datorată asincronismului datelor bursiere 
este pozitivă şi poate ajunge până la 0,5.   

Testul de mers aleator al cursurilor bursiere este un test asociat ipotezei de eficienţă 
informaţională în formă slabă şi nu unul direct. Astfel, acceptarea ipotezei de mers aleator 
implică eficienţa informaţională, în vreme ce respingerea nu este sinonimă cu ineficienţa 
informaţională. Acesta este motivul pentru care testele de mers aleator trebuie să fie însoţite 
şi de teste directe cum ar fi testele analizei tehnice. Studiile pe pieţele emergente privind 
profitabilitatea strategiilor analizei tehnice sunt de dată mai recentă decât cele de pe pieţele 
dezvoltate şi marea lor majoritate confirmă potenţialul predictiv al acestora. Poate cel mai 
citat studiu realizat pe pieţele emergente este cel realizat de Ratner şi Leal (1999). Ei au 
adaptat metodologia de studiu specificului pieţelor emergente cum ar fi slaba tranzacţionare, 
luarea în considerare a inflaţiei şi construirea unei benzi care să ţină seama de volatilitatea 
diferită de pe pieţe. Astfel, cei doi autori analizează indicii bursieri de pe 10 pieţe emergente 
din Asia şi America de Sud, precum şi indicii SP 500 şi Nikkei 225, pentru a putea realiza 
comparaţii. Au fost testate câte 10 strategii de medie mobilă pentru fiecare piaţă emergentă. 
În 22 de cazuri din 100 rezultatele au fost semnificative, iar după luarea în considerare a 
costurilor de tranzacţionare s-au obţinut 21 de cazuri. Strategiile profitabile sunt concentrate 
în special pe pieţele din Mexic, Taiwan, Tailanda şi Filipine. 

Parisi şi Vasquez (2000) testează strategii ale mediei mobile şi TRB (trading range 
break) pe piaţa bursieră din Chile, perioada analizată fiind 1987-1998. Rezultatele obţinute 
sunt în favoarea profitabilităţii celor două metode ale analizei tehnice, rentabilităţile 
corespunzătoare semnalelor de cumpărare fiind superioare rentabilităţilor din subperioadele 
cu semnale de vânzare. Sehgal şi Garyhan (2002) analizează strategii ale analizei tehnice pe 
21 de titluri aflate în coşul indicelui indian BSE Sensitive Index, pe perioada aprilie 1996 – 
martie 1998. Rentabilităţile obţinute sunt ajustate pentru a ţine cont de costurile de 
tranzacţionare şi risc. Rezultatele empirice arată că se pot obţine rentabilităţi anormale în 
urma aplicării strategiilor analizei tehnice, cel mai puternic indicator fiind OBV (On Balance 
Volume). Atmeh şi Dobbs (2004) testează profitabilitatea a 14 strategii de medie mobilă pe 
indicele ASE al pieţei iordaniene. Jumătate din strategii sunt profitabile dacă nu se iau în 
considerare costurile de tranzacţionare, în timp ce în urma includerii acestora doar strategia 
(1,5) mai generează rentabilităţi anormale. Totodată, autorii aplică metodologia bootstrap 
specificând diferite comportamente ale rentabilităţilor, respectiv mers aleator, AR(1) şi 
GARCH-M. Comportamentele de tip mers aleator şi AR(1) nu sunt cauza obţinerii 
profiturilor în urma aplicării strategiilor mediei mobile, în timp ce un comportament de tip 
GARCH-M explică într-o oarecare măsură aceste profituri. Pe piaţa românească de capital 
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Todea (2006) evidenţiază profitabilitatea mediilor mobile aplicate pe indicele BET. Dintre 
strategiile analizate, după luarea în considerare a comisioanelor de tranzacţionare, cea mai 
profitabilă este strategia (1,50). În ce priveşte volatilitatea, în subperioadele cu semnale de 
cumpărare aceasta este mult mai mică decât în subperioadele cu semnale de vânzare. Astfel, 
se regăseşte şi pe piaţa românească binecunoscutul efect de levier, evidenţiat pentru prima 
dată de Black (1976). Conform acestuia, volatilitatea asociată rentabilităţilor negative este 
mai mare decât volatilitatea asociată rentabilităţilor pozitive.   

Originalitatea acestei cercetări este dată de combinarea metodologiei ferestrelor 
propusă de Hinich şi Patterson (1995), într-o variantă modificată, cu strategiile mediilor 
mobile. Practic se va construi un test al evoluţiei eficienţei informaţionale, iar pe 
subperioadele identificate de acceptarea sau de respingere a ipotezei de mers aleator se va 
studia profitabilitatea strategiilor mediilor mobile. Este de aşteptat ca aceste strategii să fie 
mai profitabile în subperioadele de respingere a ipotezei de mers aleator, decât în 
subperioadele de acceptare. Totodată este interesant de văzut care dependenţe generează 
profitabilitatea acestor strategii: dependenţele liniare sau dependenţele neliniare?  

Lucrarea este structurată în trei părţi. În prima parte este prezentat eşantionul de 
date şi principalele sale caracteristici statistice. În a doua parte se va prezenta metodologia 
utilizată, iar în ultima parte rezultatele empirice obţinute ca urmare a aplicării acesteia. 
Concluziile vor încheia acest studiu.  
 

1. Eşantionul de date şi caracteristicile statistice ale acestuia. 
Eşantionul de date este format din valorile de închidere ale indicelui oficial BET al 

Bursei de Valori Bucureşti pentru perioada 19.09.1997 – 30.08.2007. Pe baza acestora s-au 
determinat rentabilităţile logaritmice, după relaţia: )P/Pln(R 1ttt −= , unde tP  reprezintă 
valoarea de închidere a indicelui din şedinţa bursieră t .  

Tabelul 1 
Statistici privind distribuţia rentabilităţilor indicelui BET 

Statistici Valori 
Media 0,000946 

Abaterea medie pătratică 0,0175 
Coeficientul de asimetrie -0,131** 

Coeficientul de boltire 8,928* 
Testul Jarque - Bera 3611,44* 

Notă: * Semnificativ cu un prag de risc de 1%; ** Semnificativ cu un prag de risc de 5%. 
 

Din Tabelul 1 se poate observa că distribuţia rentabilităţilor zilnice ale indicelui 
BET se abate semnificativ de legea normală de probabilitate. Astfel se constată o asimetrie 
negativă, respectiv existenţa unor variaţii extreme negative pronunţate şi un caracter 
leptokurtic, fapt ce denotă o concentrare a realizărilor procesului în jurul valorii medii. 
Mandelbrot (1963) consideră că modul în care sosesc informaţiile şi se încorporează în 
cursurile bursiere explică acest comportament al rentabilităţilor. În fapt, cozile alungite ale 
distribuţiei sunt primele semne ale unui comportament neliniar al rentabilităţilor, în speţă 
heteroscedastic. Respingerea ipotezei de normalitate la nivelul întregului eşantion este un 
prim semnal că strategiile analizei tehnice ar putea fi profitabile. În paralel am studiat 
ipoteza de staţionaritate în formă slabă a rentabilităţilor prin intermediul testelor ADF şi 
KPSS. Rezultatele aplicării acestor teste confirmă ipoteza de staţionaritate în jurul unei 
tendinţe deterministe a rentabilităţilor indicelui BET.   
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2. Metodologia de studiu 
Construcţia testului de evoluţie a eficienţei informaţionale a pieţei româneşti de 

capital se bazează pe o variantă modificată a metodologiei „ferestrelor” propusă de Hinich şi 
Patterson (1995). Pentru a înţelege acest test este necesar a se prezenta mai întâi succint 
metodologia clasică propusă de cei doi autori americani. Fie secvenţa { })t(R  realizarea unui 
proces stochastic, respectiv eşantionul de rentabilităţi, t  fiind unitatea de timp care este un 
număr întreg. Procedura presupune împărţirea eşantionului in subeşantioane de volum n , 
numite „ferestre”, care sunt nesuprapuse. O k  fereastră este { })1nt(R,),1t(R),t(R kkk −++ K , iar 
fereastra 1k +  este { })1nt(R,),1t(R),t(R 1k1k1k −++ +++ K , astfel încât ntt k1k +=+ . În fiecare fereastră 
ipoteza nulă este că )t(R  sunt realizările unui proces „zgomot alb” care are corelaţiile 

[ ])rt(R)t(RE)r(CRR +=  şi bicorelaţiile [ ])st(R)rt(R)t(RE)s,r(CRRR ++=  sunt nule. r  şi s  sunt numere 
întregi astfel încât Lsr0 <<< , L  fiind numărul de întârzieri. Identificarea corelaţiilor liniare 
se va realiza prin testul de portemanteau C , similar testului Box-Pierce, iar a celor neliniare 
prin testul de portemanteau H . 
 Se definesc prin )t(Z  observaţiile standardizate, respectiv centrate şi reduse, 
astfel: 

R

Rm)t(R
)t(Z

σ
−

= , pentru n,1t = , mR şi Rσ  fiind media şi abaterea standard din fereastră. 

Corelaţia dintre aceste rentabilităţi standardizate, în fereastră, va fi: 
∑ +−=
−

=

− rn

1t

2/1
RR )rt(Z)t(Z)rn()r(C ,   

iar bicorelaţia: ∑ ++−=
−

=

− sn

1t

1
RRR )st(Z)rt(Z)t(Z)sn()s,r(C , pentru sr0 ≤≤ . 

 Statistica C  care va detecta dependenţele liniare in fereastră este distribuită după 
o lege 2χ  cu L  grade de libertate şi are expresia: [ ]∑=

=

L

1r

2
RR )r(CC . Statistica H  care va detecta 

dependenţele neliniare în fereastră este distribuită după o lege 2χ  cu )2/L)(1L( −  grade de 
libertate şi are expresia: ∑ ∑=

=

−

=

L

2s

1s

1r

2 )s,r(GH , unde )s,r(C)sn()s,r(G RRR
2/1−= . 

Numărul de întârzieri L  este specificat ca bnL = , cu 5,0b0 << . Hinich şi Patterson 
(1995), bazandu-se pe simulări Monte Carlo, recomandă utilizarea 4,0b =  pentru a maximiza 
puterea testului şi a asigura o bună aproximare asimptotică. Lungimea ferestrelor este un alt 
parametru care trebuie fixat. Aceasta trebuie să fie suficient de mare pentru a oferi rezultate 
robuste din punct de vedere statistic şi suficient de mică pentru a identifica orice schimbare 
în comportamentul variabilelor procesului. Brooks şi Hinich (1998) recomandă ferestre de 
35 de observaţii ce corespund unei perioade aproximative de 7 săptămâni de tranzacţionare, 
dar în studii recente Lim, Brooks şi Hinich (2007) şi  Lim, Brooks şi Kim (2007) recomandă 
ferestre de 50 de observaţii, variantă care a fost adoptată şi în această cercetare întreprinsă 
pe piaţa românească de capital. Pragul de risc de acceptare a ipotezei de necorelare liniară şi 
neliniară va fi de 1%.   

Metodologia clasică propusă de Hinich şi Patterson (1995) nu reuşeşte o corectă 
identificare a subperioadelor de corelare de cele de necorelare şi rezultatele diferă de modul 
în care este aleasă prima zi în eşantion. Urmǎtorul exemplu aratǎ cum ipoteza de mers 
aleatoriu poate fi acceptatǎ în prima fereastrǎ doar pentru cǎ dependenţele existǎ într-o micǎ 
fracţiune de timp a ferestrei, în timp ce dacǎ se va considera prima zi a eşantionului ca 
ultima fracţiune a ferestrei ipoteza de mers aleator este respinsǎ (notaţie: ipoteza de mers 
aleator = RWH).  
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Todea şi Zoicaş-Ienciu (2006) elimină efectul „primei zile” aplicând metodologia lui 
Hinich-Patterson succesiv, considerând prima zi a eşantionului fiecare din primele n-1 zile 
ale primei ferestre. Datoritǎ translatǎrii, fiecare aplicare succesivǎ eliminǎ o rentabilitate din 
ultima fereastrǎ pânǎ aceasta dispare. Teoretic, cu excepţia ultimei rentabilitǎţi, fiecare 
rentabilitate din prima fereastrǎ poate fi consideratǎ, cu aceeaşi probabilitate, prima zi din 
eşantion. Astfel, pentru fiecare eşantion, procentul ferestrelor în care ipoteza de mers aleator 
este respinsǎ se poate determina dupǎ relaţia: 

100
1NW

x
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x

1n
1(%)p

1n

2i

i1 ⋅⎟⎟
⎠

⎞
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unde xi reprezintǎ numǎrul de ferestre în care ipoteza de mers aleatoriu este respinsǎ gǎsit în 
pasul i; N- volumul eşantionului de rentabilitǎţi; n- mǎrimea ferestrei; NW- numǎrul de 
ferestre nesuprapuse, acesta fiind cel mai mare numǎr întreg care satisface relaţia NW≤(N-
1)/(n-1). Acest studiu scoate în evidenţă caracterul episodic al dependenţelor liniare şi 
neliniare pe pieţele din centrul şi estul Europei.  

Această metodologie permite construirea unui test de evoluţie a eficienţei pe care l-am 
aplicat pe piaţa românească de capital, respectiv pe rentabilităţile indicelui BET. S-au estimat 
statisticile testelor de corelaţie şi bicorelaţie pe ferestre de 50 de zile care se deplasează şi am notat 
cu 0 cazul în care ipoteza de mers aleator este acceptată în acea fereastră şi cu 1 cazul în care 
aceasta este respinsă ca urmare a dependenţelor liniare şi neliniare.  

Identificarea subperioadelor de corelare liniară şi neliniară de cele de necorelare nu 
este suficientă în stabilirea gradului de predictibilitate a rentabilităţilor. Doar exploatarea cu 
succes a acestor dependenţe de diferite strategii ale analizei tehnice este un semn al gradului 
scăzut de eficienţă informaţională în formă slabă. Din acest motiv s-a studiat profitabilitatea 
strategiei mediilor mobile pe aceste subperioade de corelare şi necorelare.  

Utilizarea mediilor mobile se bazează pe faptul că seriile financiare sunt volatile şi 
conţin anumite tendinţe. Intersecţia liniei preţurilor sau a mediilor mobile pe termen scurt cu 
linia mediilor mobile pe termen lung sunt un semnal că o tendinţă a fost iniţiată. Un semnal 
de cumpărare este generat când media mobilă pe termen scurt este mai mare decât media pe 
termen lung, iar semnalul de vânzare este generat când inegalitatea este inversă. În jurul 
mediei mobile pe termen lung s-a introdus o bandă în procente pentru a elimina eventualele 
semnale false (« noisy » signals). În alegerea celei mai profitabile strategii s-au analizat 
15.000 de strategii prin combinarea tuturor variantelor de medii mobile pe termen scurt 
cuprinse între 1 şi 10 zile cu toate variantele de medii mobile pe termen lung, cuprinse între 
50 şi 200 de zile şi a 10 benzi cuprinse între 0,1% şi 1% (multiplu de 0,1%). În final, rularea 
programului a permis identificarea strategiei (1, 186, 0,9%) căreia îi corespunde cel mai 
mare exces de rentabilitate comparativ cu rentabilitatea unei strategii pasive de tip buy-and-
hold. Pentru a nu exclude din categoria celor care folosesc aceste strategii investitorii mai 
puţin sofisticaţi, care plătesc de regulă comisioane mai ridicate, s-a folosit un comision de 
tranzacţionare de 0,5% pentru fiecare tranzacţie.   

În fiecare fereastră s-a determinat un exces de rentabilitate mediu zilnic faţă de 
strategia pasivă de investiţie. Pornind de la aceste rentabilităţi s-au determinat: 

- excesul de rentabilitate medie zilnică pe ansamblul eşantionului (R); 
- excesul de rentabilitate medie zilnică corespunzător subperioadelor de necorelare 

liniară (R_0_lin); 
- excesul de rentabilitate medie zilnică corespunzător subperioadelor de corelare 

liniară (R_1_lin); 
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-  excesul de rentabilitate medie zilnică corespunzător subperioadelor de 
necorelare neliniară (R_0_nlin); 

- excesul de rentabilitate medie zilnică corespunzător subperioadelor de corelare 
neliniară (R_1_nlin). 

Testarea egalităţii acestor rentabilităţi s-a realizat prin intermediul statisticii t a 
testului Student şi a statisticii F a testului ANOVA.   
 

3. Rezultate empirice  
Aplicarea metodologiei modificate a lui Hinich şi Patterson (1995) a condus la 

obţinerea a 2.460 de ferestre a câte 50 de şedinţe bursiere. Ipoteza de corelare liniară este 
acceptată în 133 de ferestre, ceea ce reprezintă 5,4% din numărul total. În ce priveşte 
corelarea neliniară s-au obţinut 409 ferestre, ceea ce reprezintă 16,62% din numărul total. În 
ansamblu, ipoteza de mers aleator a fost respinsă datorită existenţei dependenţelor liniare 
sau neliniare în 527 de cazuri, ceea ce reprezintă 21,42% din numărul total de ferestre. 
Aceste rezultate sunt asemănătoare cu cele obţinute de Todea şi Zoicaş-Ienciu (2006) pe 
pieţele de capital central şi est-europene, respectiv alternarea subperioadelor lungi de mers 
aleator cu subperioade relativ lungi de corelare liniară şi neliniară. Se evidenţiază astfel 
caracterul episodic al dependenţelor pe piaţa românească de capital, caracteristică găsită de 
Lim şi Hinich (2005) pe pieţele emergente din Asia sau de Bonilla et al. (2006) pe pieţele 
emergente din America Latină. Se poate observa că ipoteza de mers aleator este respinsă în 
special din cauza dinamicilor neliniare.  

În măsura în care aceste dependenţe episodice tind să devină din ce în ce mai puţine 
se poate vorbi de o creştere a gradului de eficienţă informaţională în formă slabă a pieţei 
româneşti de capital. Frecvenţa dependenţelor liniare se poate observa din figura 1: 

1997 - 2007

1

 
Figura 1. Evoluţia dependenţelor liniare – indicele BET 

 
Din punctul de vedere al dependenţelor liniare se poate observa din figura 1 o 

creştere a gradului de eficienţă informaţională în formă slabă. Practic, cele mai multe 
ferestre în care ipoteza de mers aleator este respinsă datorită existenţei dinamicilor neliniare 
se regăsesc în prima parte a perioadei studiate.  

1997 - 2007

1

 
Figura 2. Evoluţia dependenţelor neliniare – indicele BET 
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Nu aceleaşi concluzii se obţin în cazul dependenţelor neliniare. În figura 2 se poate 
observa frecvenţa destul de ridicată spre finalul perioadei analizate a ferestrelor în care 
ipoteza de mers aleator este respinsă datorită existenţei dinamicilor neliniare. Existenţa 
acestor dinamici ne îndeamnă să credem că nu a avut loc o evoluţie pozitivă a gradului de 
eficienţă informaţională în formă slabă a pieţei româneşti de capital. O astfel de concluzie 
este valabilă numai în măsura în care aceste dependenţe pot fi exploatate cu profit de către 
actorii de pe piaţa românească.  

Din cele 15.000 de strategii ale mediei mobile luate în calcul s-a ales cea mai 
profitabilă strategie, aceasta fiind strategia (1,186, 0,9%). Aceasta corespunde unei medii 
mobile scurte de o zi, a unei medii mobile lungi de 186 de zile şi a unei benzi în jurul mediei 
mobile lungi de 0,9%. Fiecărei tranzacţii generate de această strategie i-a fost asociat un 
comision de 0,5%. Excesul de rentabilitate medie zilnică pe ansamblul eşantionului şi pe 
diferite subperioade se regăseşte în Tabelul 2.  

Tabelul 2 
Excesul de rentabilitate medie zilnică pe ansamblul eşantionului 

 şi pe diferite subperioade 
Indicele R R_0_lin R_1_lin R_0_nlin R_1_nlin 

BET 0,000004 0,00001 -0,00029** -0,00015** 0,00064** 
Notă: ** Semnificativ cu un prag de risc de 5%. 

 
Pe ansamblul eşantionului excesul de rentabilitate mediu zilnic nu diferă 

semnificativ de zero, fapt ce demonstrează că şi cea mai bună strategie a mediilor mobile din 
15.000 luate în considerare nu conduce la obţinerea de profituri când sunt luate în 
considerare şi comisioanele de tranzacţionare. Acest rezultat trebuie privit cu o oarecare 
reţinere deoarece este posibil ca anumiţi investitori instituţionali a căror comision de 
tranzacţionare este mai mic să obţină profituri superioare unei strategii pasive.  

În momentul în care se analizează subperioadele de corelare şi cele de necorelare 
liniară şi neliniară rezultatele se modifică substanţial. Dependenţele liniare nu sunt 
exploatate de această strategie în obţinerea de profituri. Din contră, în subperioadele când 
ipoteza de mers aleator este respinsă datorită dependenţelor liniare excesul de rentabilitate 
este negativ şi semnificativ cu un prag de risc de 5%. În subperioadele de corelare neliniară 
excesul de rentabilitate este semnificativ pozitiv, valoarea anualizată a acestuia fiind de 
16,64%. Mai mult decât atât în subperioadele în care nu există dinamici neliniare excesul de 
rentabilitate este negativ şi diferă semnificativ de zero. Se poate astfel afirma că strategia 
mediilor mobile exploatează doar dinamicile neliniare. Acest rezultat, coroborat cu faptul că 
frecvenţa dependenţelor neliniare nu scade spre sfârşitul perioadei studiate, ne conduce la 
concluzia că nu există o evoluţie pozitivă a eficienţei informaţionale în formă slabă a pieţei 
de capital româneşti.  

 
Concluzii 
Luarea în considerare doar a dependenţelor liniare în construirea testelor de 

evoluţie a eficienţei informaţionale conduce la concluzia că avem de a face cu o ameliorare a 
gradului de eficienţă informaţională a pieţei de capital româneşti. Considerarea 
dependenţelor neliniare în construirea testelor de evoluţie a eficienţei modifică radical 
concluziile, respectiv faptul că această ameliorare nu există. Acest rezultat este întărit de 
faptul că doar aceste dependenţe neliniare sunt exploatate de către strategia mediilor mobile 
adoptată. În aceste condiţii se recomandă utilizarea acelor strategii ale analizei tehnice care 
sunt capabile să exploateze cât mai bine dinamicile neliniare ale pieţei româneşti de capital.  

În final se poate afirma că liberalizarea financiară din ultimii ani, schimbările 
structurale şi instituţionale din economia românească, dar şi procesul continuu de 
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reglementare nu au condus la o creştere semnificativă a gradului de eficienţă informaţională 
în formă slabă a pieţei româneşti de capital.  
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Rezumat. Regulile prudenţiale privind instituţiile financiare presupun asigurarea 
unui nivel minim al capitalului în gestionarea riscurilor financiare. Prin urmare, băncile au 
la dispoziţie utilizarea unor modele VaR în managementul riscului ce au ca scop 
îndeplinirea normelor privind cerinţele minime de capital. Principalul obiectiv al acestei 
lucrări este de a ilustra metodologia VaR ce poate fi utilizată de bănci în elaborarea 
modelelor interne, în care includem: modelele GARCH standard, GJR şi EGARCH 
presupunând trei distribuţii (distribuţia normală, GED şi Student-t). Modelele VaR sunt 
utile în măsura în care sunt caracterizate de acurateţe. Pentru a demonstra acurateţea 
modelelor trebuie verificată sistematic validitatea acestora prin compararea pierderilor 
previzionate cu cele actuale, tehnică cunoscută sub numele de backtesting.  

 
Cuvinte-cheie: Value-at-Risk; modele GARCH; backtesting. 
 
Clasificare REL: 10B, 10J 
1. Introducere 
Ultimii ani au fost caracterizaţi de o serie de transformări profunde în abordările 

instituţiilor de credit privind modelarea riscurilor. Reglementările prudenţiale în sfera 
instituţiilor de credit presupun menţinerea unui nivel minim al capitalului pentru acoperirea 
riscurilor. În acest sens, Basel II are la bază o abordare forward-looking în adecvarea 
capitalului, prin care se urmăreşte identificarea riscurilor, dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
modului de gestionare a riscurilor prin adoptarea unor practici robuste (International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – Basel Committee, iunie 
2006). De asemenea, Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară şi autorităţile de 
reglementare din Uniunea Europeană au recunoscut Value-at-Risk drept benchmark în 
cuantificarea riscului. Prin urmare, instituţiile de credit pot implementa propriile modele 
interne de gestiune a riscurilor pentru asigurarea cerinţelor de capital.  

Reglementările din România prevăd adecvarea capitalului instituţiilor de credit în funcţie 
de riscul de piaţă, riscul de credit şi cel operaţional. În ceea ce priveşte riscul de piaţă, Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 99/6.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
prevede că „Banca Naţională a României poate permite unei instituţii de credit să-şi calculeze 
cerinţele de capital pentru riscul de poziţie, riscul valutar şi/sau de marfă utilizând propriile modele 
interne sau o combinaţie a acestora cu metodele stabilite prin reglementările emise […] şi 
stabileşte condiţiile în care pot fi utilizate astfel de modele”. 

2. Analiza datelor 
Pentru a realiza cuantificarea riscului de piaţă, am utilizat indicele BET, pe date 

zilnice, în perioada 19.09.1997 – 26.10.2007 (2509 observaţii). În tabelul 1, se  regăsesc 
statisticile aferente randamentelor indicelui BET.  
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Tabelul 1 
Statistici randamente indicele BET 

 Media Mediana Deviaţia 
standard 

Coeficientul 
de asimetrie 

Coeficientul 
de aplatizare 

Jarque-
Bera 

Probabilitate 

Randament 
BET 

0,0011 0,0005 0,0172 0,0650 8,5691 3244.1590 0,0000 

Se observă că valoarea coeficientului de aplatizare (Kurtosis) are o valoarea mai 
mare decât 3, prin urmare cozile distribuţiei randamentelor indicelui BET sunt groase, iar 
probabilitatea statitisticii Jarque-Bera este 0, indicând faptul că erorile nu sunt normal 
distribuite. Aceste caracteristici ale randamentelor indicelui BET sunt în concordanţă cu 
studiile din literatură referitoare la comportamentul seriilor de timp din finanţe. 

Pentru a analiza dacă randamentele sunt autocorelate, am calculat funcţia de 
autocorelaţie pe 25 de lag-uri. Din figura 1, se observă că randamentele sunt autocorelate de 
gradul 1, întrucât coeficientul funcţiei de autocorelaţie pentru primul lag este 0,256. De 
aceea, pentru a înlătura autocorelarea în estimarea modelelor GARCH am introdus în ecuaţia 
mediei şi un termen MA(1). De asemenea, se observă că distribuţia Student-t aproximează 
corespunzător distribuţia randamentelor indicelui BET, şi nu distribuţia normală. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Lag

S
am

pl
e 

A
ut

oc
or

re
la

tio
n

Sample Autocorrelation Function (ACF)

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

5

10

15

20

25

30

35

Data

D
en

si
ty

bet data

Distributia Normala
Distributia Student-t

 
Figura 1. Funcţia de autocorelaţie şi distribuţia randamentelor indicelui BET 

 
Implementarea propriilor modele interne de gestiune de către instituţiile de 

credit, prin aplicarea Value-at-Risk, reprezintă o provocare din prisma creşterii permanente a 
numărului de metode utilizate şi, totodată, a complexităţii abordărilor teoretice şi studiilor 
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empirice, printre care se includ şi studiile realizate de Alexander şi Barbosa, 2007; 
Christoffersen, 2006; Andersen, Bollerslev, Christoffersen şi Diebold, 2005; Stulz, 2004. 

3. Previzionarea VaR 
În această lucrare, estimarea Value-at-Risk s-a realizat în următoarele etape:                 

I. estimarea deviaţiei standard prin utilizarea unor modele GARCH univariate (GARCH(1,1) – 
Bollerslev, 1986, GJR(1,1,1) - Glosten, Jagannathan şi Runkle, 1993, EGARCH(1,1,1)) – 
Nelson 1993), utilizând distribuţia normală, distribuţia Student-t şi GED – Generalized Error 
Distribution; II. previzionarea deviaţiei standard folosind tehnica rolling window cu un pas 
înainte; III. calculul VaR; IV. estimarea Expected Shortfall. 

Din distribuţiile de mai sus, Student-t şi GED au fost alese pentru că reflectă mai 
bine distribuţia randamentelor indicelui BET, aşa cum reiese şi din figura 1, seria de date 
fiind leptokurtică, respectiv se caracterizează prin cozile groase. Bollerslev (1987) a propus 
utilizarea distribuţiei  Student-t, care are următoarea formă (unde parametrul ν reprezintă 
gradele de libertate): 
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În 1991, Nelson sugerează introducerea unei noi distribuţii cu cozi groase, 
respectiv GED, cu următoarea formă: 
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Potrivit reglementărilor Basel II, Valoarea la Risc este pierderea medie aşteptată cu 
o probabilitate de 1% pe un orizont de timp de 10 zile. În lucrarea de faţă am previzionat 
VaR atât pentru un eşantion de 250 de zile conform Basel, cât şi pe un eşantion de 500 de 
observaţii. Spre exemplu, în primul caz, din numărul total de observaţii, 2.259 de date au 
fost folosite pentru estimarea parametrilor modelelor GARCH, urmând ca previzionarea să 
fie efectuată în afara eşantionului de 2.259 de observaţii, prin rolling window cu un pas 
înainte, pentru 250 de observaţii.  

Estimând modelele GARCH standard(1,1), GJR(1,1,1) şi EGARCH(1,1,1) pe cele 
trei distribuţii, pe un eşantion de 2.259 de observaţii, am găsit ca parametri semnificativi 
pentru  modelul GARCH standard toate distribuţiile propuse, pentru GJR distribuţia normală 
şi GED (pentru 5% prag de semnificaţie), iar pentru EGARCH distribuţia normală şi GED 
(pentru 10% prag de semnificaţie). Pentru cel de-al doilea eşantion (cu 2.009 observaţii), 
modelele găsite relevante au fost aceleaşi ca mai sus, cu excepţia modelului EGARCH, care 
este relevant doar pentru distribuţia normală. Performanţa modelelor GARCH în 
previzionarea volatilităţii a fost testată aplicând indicatorii RMSE (Root Mean Squared 
Error), MAE (Mean Absolute Error), MAPE (Mean Absolute Percent Error) şi statistica U 
propusă de Theil (tabelul 2). Din rezultatele prezentate mai jos, se observă că modelele care 
au o distribuţie GED sau Student-t au performanţe mai bune în previzionarea volatilităţii. 
Spre exemplu, după criteriul RMSE pentru eşantionul de 250 de observaţii, valorile cele mai 
mici ale indicatorului sunt obţinute în cazul modelului EGARCH(1,1,1) cu distribuţie GED 
– 0,014077, urmând modelul GJR(1,1,1) cu distribuţie GED – 0,014085 şi GARCH(1,1) 
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GED – 0,014085, apoi GARCH(1,1) cu Student-t – 0,014086. După criteriile MAE şi 
MAPE, de asemenea se identifică superioritatea modelelor ce urmează distribuţii 
leptokurtice, spre deosebire de cele cu distribuţia normală.  

Tabelul 2 
Performanţa modelelor GARCH în previzionarea volatilităţii 

  eşantion 250 observaţii eşantion 500 observaţii 
Model RMSE MAE MAPE Theil U RMSE MAE MAPE Theil U 

GARCH(1,1)N 0,014118 0,010646 214,6731 0,818915 0,013877 0,010572 301,6314 0,807227 

GARCH(1,1)T 0,014086 0,010632 195,5089 0,832568 0,013849 0,010538 280,0294 0,820233 
GARCH(1,1)GED 0,014085 0,010632 193,0624 0,833911 0,013849 0,010536 277,9166 0,821394 
GJR((1,1,1)N 0,014120 0,010646 210,5397 0,819887 0,013881 0,010569 299,5725 0,808131 
GJR(1,1,1)GED* 0,014085 0,010633 190,6895 0,835041 0,013848 0,010534 275,6610 0,822645 
EGARCH(1,1,1)N 0,014116 0,010644 206,7184 0,821996 0,013879 0,010564 296,4848 0,809892 
EGARCH(1,1,1)GED** 0,014077 0,010630 186,0253 0,839039 - - - - 

Pe baza previziunilor volatilităţii a fost estimat Value-at-Risk, utilizând cele două 
eşantioane de 250, respectiv 500 de observaţii. În practică, complexitatea implementării 
modelelor VaR rezidă şi în selectarea modelului corespunzător de cuantificare a riscului, 
având în vedere faptul că metodologii diferite pot conduce la rezultate diferite. Numeroase 
studii din literatură, ilustrate de  Kupiec (1995), Christofferson (1998, 2001, 2004), Sarma 
(2003), Lopez (1999), au în vedere evaluarea VaR estimat. În acest sens, se impune 
aplicarea unor metode de backtesting pentru a testa acurateţea modelelor VaR estimate. 
Astfel, trebuie verificat sistematic, prin backtesting, dacă nivelul previzionat al pierderii este 
aproape de cel actual. Un VaR cuantificat pentru un prag de semnificaţie de 99% în valoare 
de  100.000 RON evidenţiază faptul că probabilitatea ca un portofoliu să înregistreze o 
pierdere mai mare 100.000 RON trebuie să fie cel mult egală cu 1%. Dacă pierderea este 
mai mare decât valoarea cuantificată prin VaR, atunci s-a înregistrat un număr de excepţii ce 
impun aplicarea unor teste prin care să se determine care ar fi numărul de excepţii optim ce 
ar trebui acceptat pentru ca modelul VaR să fie robust.  

În figura 2 este reliefată în cazul modelului GARCH(1,1) cu distribuţie normală şi 
Student-t, relaţia dintre randamentele indicelui BET şi VaR-ul estimat (graficele a şi c), şi 
VaR estimat şi VaR realizat utilizând ca proxy pentru volatilitatea realizată pătratul 
randamentului indicelui BET (graficele b şi d). În graficul a) se observă că există un număr 
de excepţii ale modelului în care randamentul este mai mic decât VaR, evidenţiind că în 
unele cazuri o instituţie de credit ar trebui să deţină capitaluri mai mari decât valoarea 
previzionată a VaR. În acelaşi timp, în graficul c) se observă că nu există nicio excepţie a 
modelului, evidenţiind un model VaR restrictiv, ce impune instituţiei de credit deţinerea 
unor capitaluri prea mari, deci neutilizarea unor resurse în activitatea sa. Este important de 
remarcat că în cazul c) absenţa excepţiilor nu indică neapărat un model corespunzător, ci 
mai de grabă un VaR restrictiv. Toate modelele VaR rezultate din previzionarea volatilitaţii 
utilizând modele GARCH vor fi supuse unor teste de backtesting.  
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 GARCH(1,1) – distribuţie normală 
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I. GARCH(1,1) – distribuţie Student-t 

c) d) 
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Figura 2. Estimarea VaR 

4. Evaluarea modelelor VaR prin backtesting 
În metodele de backtestig, s-au conturat două abordări: teste statistice (Likelihood 

Ratio acoperire necondiţionată– testul lui Kupiec, 1995, Likelihood Ratio acoperire 
condiţionată – testul lui Christofferson, 1998) şi funcţii de pierdere propuse de Lopez (1999, 
2000), Sarma (2003), Angelidis şi Degiannakis (2007).  

Testul lui Kupiec presupune că VaR estimat este corespunzător, dacă se respectă 
proprietatea de „acoperire necondiţionată”, prin care ponderea numărului de excepţii în 
numărul de zile pe care s-a estimat VaR (α = x/250) este chiar probabilitatea de 0.,1. Dacă 
există cazuri în care pierderile raportate mai mari de VaR apar cu o frecvenţă mai mare 1%, 
atunci VaR subestimează riscul portofoliului, în cazul contrar VaR supraestimează riscul. 
Evaluarea VaR estimat are la bază distribuţia binomială, pe un eşantion de 250 de observaţii 
sub ipoteza nulă α = 0,01 se contruieşte Testul Likelihood Ratio „acoperire necondiţionată” 
(unconditional coverage) caracterizat de relaţia următoare:  

)]99,001,0(ln))1((ln[2LR x250xx250x
uc

−− ×−α−α=                                 (4) 
Testul lui Kupiec are o distribuţie asimptotică Chi2 cu un grad de libertate. 
Christofferson (1998) propune evaluarea estimărilor VaR luând în considerare atât 

proprietatea „acoperire necondiţionată”, dar şi proprietatea de independenţă, pornind de la 
valoarea funcţiei indicator It, care ia valoarea 1, dacă apar excepţii şi 0 în caz contrar. 
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Proprietatea de independenţă presupune ca elementele funcţiei indicator, (It+j(α), 
It+k(α)) să fie independente între ele. Prin urmare, înregistrarea unei excepţii la un moment 
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dat nu trebuie să influenţeze apariţia unei noi excepţii. Funcţia de likelihood pentru testul de 
independenţă este          LRind = 2 ln(LA – L0), unde: 

( ) ( ) 11T
11
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11
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00T
01A 11L ππ−ππ−=                                                                (6) 

( ) 11T10T10T00T
0 1L ++ ππ−=                                                             (7) 

Termenii Tij reprezintă numărul de observaţii ce sunt în starea j după ce au fost în starea i, 
iar   π01 = T01/(T00+T01) şi π11=T11/(T10+T11), iar π = (T01+T11)/250.  

Christofferson (1998) propune un test joint sub ipoteza nulă 01,0α = şi π01=π11=π, a 
proprietăţii de „acoperire necondiţionată” şi a celei de independenţă pe care o denumeşte proprie-
tate „acoperire condiţionată” (conditional coverage - LRcc = LRuc +LRind). Testul lui Christofferson 
de „acoperire condiţionată” are o distribuţie asimptotică Chi2 cu 2 grade de libertate. 

În lucrarea de faţă, am aplicat testul lui Kupiec şi Christofferson, pe eşantioanele pentru 
care s-a previzionat Value-at-Risk. În tabelul 3 sunt sintetizate valorile estimate pentru cele trei 
funcţii de verosimilitate. Întrucât cele trei teste au o distribuţie asimptotică Chi2, valorile critice 
sunt obţinute pentru un număr infinit de observaţii, cum eşantionul folosit aici este finit, valorile 
critice obţinute din distribuţia Chi2 pot conduce la erori. Pentru a înlătura acest dezavantaj, am 
realizat 10.000 de simulări Monte Carlo pentru distribuţia testelor LRcc, LRuc şi LRind şi am 
determinat valorile critice (tabelul 4). Realizând comparaţia cu valorile critice, pe eşantionul de 
250 de observaţii nu se poate respinge ipoteza nulă, deci modele sunt corespunzătoare, însă pe 
eşantionul de 500 de observaţii în cazul testului LRuc pentru GARCH(1,1) cu distribuţia Student-t 
se respinge ipoteza nulă, şi deci VaR estimat pe baza acestei distribuţii nu este corespunzător. În 
plus, Kupiec stabileşte zone de non-respingere a ipotezei nule pentru 0,01 prag de semnificaţie, în 
care numărul de excepţii x, pentru T=250 este 1≤x≤6, iar pentru T=500 este 2≤x≤9. Cum modelul 
GARCH(1,1) cu distribuţia Student-t înregistrează un număr de excepţii egal cu 0, devine un 
model necorespunzător pentru estimarea VaR. 

Tabelul 3 
Testul Kupiec şi Testul Christofferson 

 α = 0.01 T = 250 observaţii T = 500 observaţii 
Model LRcc LRuc LRind LRcc LRuc LRind 
GARCH(1,1)N 2,1617 1,9568 0,2049 0,3359 0,1899 0,146 
GACH(1,1)T NA 5,0252 NA NA 10,0503 NA 
GARCH(1,1)GED 1,1846 1,1765 0,0081 2,3691 2,353 0,0161 
GJR((1,1,1)N 2,1617 1,9568 0,2049 0,3359 0,1899 0,1460 
GJR(1,1,1)GED* 0,1408 0,1084 0,0324 0,9794 0,9431 0,0363 
EGARCH(1,1,1)N 0,1681 0,0949 0,0732 0,9794 0,9431 0,0363 
EGARCH(1,1,1)GED** 1,1846 1,1765 0,0081 - - - 

 
Tabelul 4 

Valorile critice simulate 
 T=250 T=500     
  LRcc LRuc LRind LRcc LRuc Lrind 

1% 5,9785 5,4970 4,1070 6,8482 7,1107 4,4799 
5% 3,8517 5,0252 0,2963 4,8174 4,8134 0,5914 

Cea de-a doua abordare se referă la construirea unor funcţii de pierdere, Lopez 
(1999) introducând acest concept în evaluarea estimărilor VaR. Lopez presupune trei funcţii 
de pierdere: a) funcţia de pierdere aplicând metoda binomială, b) funcţia de pierdere care se 
ajustează pe intervale în funcţie de numărul de excepţii conform multiplicatorului k (metoda 
propusă de Basle Committee) şi c) o funcţie de pierdere care ţine cont şi de magnitudinea 
excepţiilor, nu numai de numărul acestora. În această lucrare au fost folosite funcţiile a) şi 
c), unde funcţia de pierdere bazată pe metoda binomială ia aceeaşi formă ca şi funcţia 
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indicator propusă de Christofferson, cu menţiunea că se însumează toate valorile considerate 
excepţie, în timp ce funcţia de magnitudine a pierderilor poate fi descrisă de relaţia: 
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Angelidis şi Degiannakis (2006) propun funcţii de pierdere care se bazează pe 
valoarea Pierderii Medii Aşteptate – Expected Shortfall, E(X│X≤VaR). În 1997, Artzner et 
al. evidenţiază faptul că VaR nu respectă proprietatea de subaditivitate, prin urmare se poate 
ca VaR pentru un portofoliu să fie mai mare decât suma VaR a activelor ce constituie 
portofoliul. De aceea, Artzner propune Expected Shortfall ca măsură a riscului (pierderea 
medie aşteptată condiţionată de faptul că aceasta este mai mare decât VaR) care respectă şi 
proprietatea de subaditivitate. Cele două funcţii propuse de Angelidis şi Degiannakis sunt 
descrise de relaţiile de mai jos: 
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 Potrivit Lopez, pentru fiecare funcţie de pierdere se însumează valorile obţinute, 

∑=
=

250

1t
tCC , iar valorile VaR estimate sunt caracterizate de acurateţe dacă se obţine o valoare 

cât mai mică a acestei sume. În această lucrare, am construit funcţii de pierdere propuse de 
Lopez (tabelul 5) şi funcţiile propuse de Angelidis şi Degiannakins (tabelul 6). Modelul 
GARCH(1,1) cu distribuţie Student-t nu a mai fost analizat, întrucât acesta nu respectă 
proprietatea de „acoperire necondiţionată” (Testul lui Kupiec), deci am analizat doar modele 
care au respectat testele statistice. În tabelul 5 sunt prezentate funcţia de pierdere prin metoda 
binomială şi funcţia de magnitudine. În metoda binomială, valoarea cea mai mică este obţinută 
de modelele GARCH(1,1) şi EGARCH(1,1,1) cu distribuţia GED. Se observă că funcţia de 
pierdere are aceeaşi valoare prin metoda binomială pentru GARCH(1,1)N şi GJR(1,1,1)N, 
T=250 observaţii, T=500 observaţii; GARCH(1,1)GED şi EGARCH(1,1,1)GED, T=250 
observaţii; GJR(1,1,1)GED şi EGARCH(1,1,1)N, T=500 observaţii, însă prin funcţia de 
magnitudine se poate efectua diferenţierea între acestea. Pe un eşantion de 250 de observaţii, 
prin funcţia magnitudine, valoarea cea mai mică este surprinsă de funcţia de pierderea 
modelului EGARCH(1,1,1)GED, apoi de modelul GARCH(1,1)GED, cel de-al treilea model 
fiind GJR(1,1,1)GED. În cazul eşantionului de 500 de observaţii, modelul cel mai performant 
este cel estimat pe baza GARCH(1,1) cu distribuţia GED, urmat de GJR(1,1,1) cu distribuţia 
GED. Se observă că în acest caz VaR utilizând EGARCH(1,1,1) nu a fost estimat, întrucât 
modelul nu avea semnificativ, din punct de vedere statistic, coeficientul de asimetrie. 

Tabelul 5 
Funcţiile de pierdere Lopez 

Model T = 250 T = 500 T=250 T=500 
 metoda binomială funcţia magnitudine 
GARCH(1,1)N 5 6 5+1,2679*10^-4 6+4,0892*10^-4 
GARCH(1,1)GED 1 2 1+0,1855*10^-4 2+1,3001*10^-4 
GJR((1,1,1)N 5 6 5+1,2828*10^-4 6+3,4180*10^-4 
GJR(1,1,1)GED* 2 3 2+0,1731*10^-4 3+0,7690*10^-4 
EGARCH(1,1,1)N 3 3 3+0,6674*10^-4 3+2,6886*10^-4 
EGARCH(1,1,1)GED** 1 - 1+0.0219*10^-4 - 
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Pentru a determina pierderea medie aşteptată, respectiv Expected Shortfall (ES), am 
aplicat algoritmul statistic Accept-Reject, prin care s-au simulat 5.000 de valori din coada 
distribuţiei. Cu aceste valori simulate s-a calculat media E(X│X≤VaR). Algoritmul Accept-
Reject (John von Neumann, 1951) reprezintă o tehnică de a genera observaţii dintr-o 
distribuţie, respectiv generează valori asociate unei variabile aleatoare dintr-o funcţie de 
probabilitate dorită (dar greu de simulat), f(x), utilizând o distribuţie g(x) (instrumental 
distribution) uşor de simulat, sub restricţia f(x) < M g(x), unde M > 1 reprezintă o limită 
corespunzătoare pentru f(x)/g(x). În tabelul 6, se regăsesc rezultatele obţinute în urma 
aplicării algoritmului, cu valoarea funcţiei de pierdere propusă de Angelidis şi Degiannakis 
pe cele două eşantioane şi valoarea lui ES, iar în figura 3 este  reprezentată distribuţia 
trunchiată pentru ultima excepţie înregistrată. În cazul funcţiei de pierdere care se determină 
prin însumarea    Ct = (RBETt -ESt)2(notată în tabel cu C2), rezultatele obţinute sunt înmulţite 
cu 10-7, iar în cazul funcţiei determinate prin însumarea valorii absolute înregistrate de Ct = 
│RBETt -ESt│ (notată în tabel cu Cabs), rezultatele sunt înmulţite cu 10-5. Este de remarcat 
faptul că, în cazul funcţiei C2, T=250, valoarea cea mai mică este dată de modelul 
GARCH(1,1,1)GED, urmat de EGARCH(1,1,1)N şi GARCH(1,1)N, iar pentru T=500, 
ordinea este GARCH(1,1,1)GED, GJR(1,1,1)GED şi EGARCH(1,1,1)N. În cazul funcţiei 
Cabs, pentru T=250, valorile cele mai mici sunt înregistrate de GARCH(1,1,1)GED, 
EGARCH(1,1,1)N şi EGARCH(1,1,1)GED, iar pentru T=500, ordinea este aceeaşi ca şi cea 
pentru funcţia C2, pentru primele 3 modele caracterizate de acurateţe. 

Tabelul 6 
Funcţia de pierdere bazată pe Expected Shortfall 

  T = 250 T = 500  
Model C2 Cabs ES C2 Cabs ES 
GARCH(1,1)N 1,8017 5,2998 -0,041468 3,6911 5,0627 -0,04203 
GARCH(1,1)GED 0,4673 1,3955 -0,042786 0,3646 1,0267 -0,04448 
GJR((1,1,1)N 2,0825 6,0081 -0,042445 2,8551 4,9145 -0,04279 
GJR(1,1,1)GED* 2,2244 4,1963 -0,044242 1,6209 2,8123 -0,04507 
EGARCH(1,1,1)N 1,0004 2,7413 -0,038544 1,6542 2,3003 -0,03841 
EGARCH(1,1,1)GED 1,9739 2,8197 -0,047412 - - - 

a) GARCH(1,1)N         b) GJR(1,1,1)N                 c) EGARCH(1,1,1)N 
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Figura 3. Distribuţia trunchiată pentru estimarea Expected Shortfall 

 
5.  Concluzii 
Autorităţile de reglementare din Uniunea Europeană şi Comitetul pentru 

Supraveghere Bancară permit instituţiilor de credit implementarea propriilor modele interne 
de cuantificare a riscului de piaţă pentru adecvarea capitalului în funcţie de profilul de risc al 
acestora. În România, potrivit Raportului de Stabilitate Financiară – BNR, 2006, sectorul 
bancar constituie în continuare  principala componentă a sistemului financiar (83,8% în 
totalul activelor financiare). În consecinţă, instituţiile de credit româneşti şi Banca Naţională 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

207 

207 

a României sunt principalii actori interesaţi de implemetarea şi validarea unor modele 
interne de gestiune. Prin această lucrare, am analizat modul de cuantificare a Value-at-Risk, 
aplicând modele GARCH univariate, respectiv GARCH(1,1), GJR(1,1,1) şi 
EGARCH(1,1,1) cu distribuţie normală, Studen-t şi GED. Fiecare model a fost validat prin 
backtesting aplicând teste statistice şi funcţii de pierdere.  
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Rezumat. Această lucrare evidenţiază abilitatea modelelor discrete de volalititate 
stohastică de a previziona o serie de proprietăţi importante ale datelor financiare, cum 
sunt: distribuţia leptokurtică a randamentelor, scăderea graduală a funcţiei de autocorelare 
a pătratelor randamentelor şi efectul Taylor. Deşi există mai multe metode de estimare a 
modelelor de volatilitate stohastică propuse în literatură, în această lucrare sunt utilizate 
tehnici bazate pe Markov Chain Monte Carlo. Folosind aceste tehnici s-a găsit că 
specificaţiile existente în literatură privind volatilitatea stohastică sunt consistente cu 
proprietăţile empirice ale datelor. De aceea, din acest punct de vedere, modelele discrete de 
volatilitate stohastică sunt instrumente robuste de estimare a volatilităţii.  

 
Cuvinte-cheie: volatilitate stocastică; stylized facts; Markov Chain Monte Carlo. 
Clasificare REL: 10 B, 10 J 

 
1. Introducere 
Modelele de volatilitate stocastică (VS) au început să fie utilizate tot mai mult în 

diverse aplicaţii financiare precum estimarea şi previziunea volatilităţii, evaluarea opţiunilor, 
gestionarea activelor financiare şi managementul riscurilor bancare. Sunt de asemenea 
considerate o alternativă la modelele de tip GARCH introduse în literatura financiară de 
Bollervlev (1986). Deşi modelele de volatilitate stocastică (VS) au fost propuse de diverşi 
autori în acelaşi timp cu modelele GARCH, primele sunt mai puţin populare în literatura 
empirică datorită complexităţii şi dificultăţii estimării acestora. După articolul publicat de 
Jacquer, Polson şi Rossi (1994) care au folosit algoritmi din clasa Markov Chain Monte 
Carlo, în literatură au apărut numeroase articole ce folosesc metode de inferenţă Bayesiana 
de estimare a modelelor VS. 

În această lucrare se testează capacitatea acestor modele de a surprinde unele 
proprietăţi importate ale seriilor de timp financiare (randamentele acţiunilor, indicilor 
bursieri, cursuri de schimb). Dacă modelele VS nu respectă aceste caracteristici ale datelor 
atunci utilitatea lor în estimarea şi previzionarea volatilităţii este îndoielnică. Caracteristicile 
datelor verificate aici sunt: distribuţia leptocurtică, rata redusă de descreştere a funcţiei de 
autocorelaţie a pătratelor randementelor şi efectul Taylor. 

 
2. Modele de volatilitate stocastică 
În teoria financiară modelele de volatilitate stocastică sunt în principiu formulate 

sub forma unei ecuaţii diferenţiale stocastice, astfel: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅η+⋅σ⋅β+α=σ

⋅σ=

)t(dBdt)t(ln)t(lnd

)t(dB)t()t(ds

2
22

1                                           (1) 
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unde s(t) reprezintă preţul activului in logaritm, σ2(t) este volatilitatea randamentului, iar 
B1(t) şi B2(t) sunt două mişcări Browniene care pot fi sau nu corelate. 

În teoria empirică modelul din timp continuu de mai sus este rescris în timp discret 
utilizând spre exemplu aproximarea Euler – Maruyama. Folosind notaţiile s(t+1) – s(t) = 
y(t), B1(t+1)- B1(t) = ut , B2(t+1)- B2(t) = vt , 1+β = φ, lnσ2(t) = ht şi μ = α(1+φ) modelul de 
volatilitate stocastică devine: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅η+μ−⋅ϕ+μ=
⋅=⋅σ=

+ tt1t

ttttt
v)h(h

u)2/hexp(uy                                                             (2) 

unde yt reprezintă radamentul la momentul t, ht este volatilitatea în logaritm a 
randamentului, φ – parametrul de persistenţă, η – deviaţia standard a log-volatilităţii, ut şi vt 
sunt şocul randamentului, respectiv şocul log-volatilităţii. Dacă cele două şocuri sunt identic 
şi independent distribuite şi, în plus, vt are o distribuţie  normală standard, iar corelaţia dintre 
ele este zero, atunci sistemul (2)  defineşte modelul standard de volatilitate stocastică 
(standard VS). De asemenea, dacă se presupune mai departe că şi variabila aleatoare ut are o 
distribuţie normală standard, atunci denumirea dată sistemului (2) este de modelul de 
volatilitate stocastică log-normal (log-normal VS ). O altă variantă a modelului standard VS 
este aceea a şocului ut cu o distribuţie Student (modelul t-VS). Răspunsul asimetric al 
volatilităţii la şocuri este incorporat în model prin impunerea ipotezei că şocurile  vt şi ut  
sunt corelate (se va nota cu ρ coeficientul de corelaţie dintre cele două şocuri). 
 

3. Estimarea şi compararea modelelor 
Modelele de volatilitate stocastică au fost estimate în această lucrare prin inferenţă 

Bayesiana, utilizând tehnici numerice de tipul Markov Chain Monte Carlo (MCMC) care îşi 
au rădăcinile în statistica fizică. Metodele MCMC precum algoritmul Metropolis 
(Metropolis et al., 1953), algorithmul Metropolis-Hastings (Hastings, 1970), Gibbs 
sampling (Geman, Geman, 1984) şi Independence sampler (Tierney, 1994) sunt o clasă de 
algoritmi de generare de variabile aleatoare după o distribuţie dorită, care reprezintă 
distribuţia staţionară a unui lanţ Markov. După un număr mare de paşi ai lanţului Markov 
stările acestuia sunt folosite ca un eşantion al distribuţiei dorite. 

În literatură au fost propuse şi alte metode de estimare a modelelelor de volatilitate 
stocastică, precum: Generalized Method of Moments (Melino, Turnbull, 1990, şi Sorenson 
2000); Quasi – Maximum Likelihood (Harvey, 1994); Efficient Method of Moments 
(Gallant, 1997); Simulated Maximum Likelihood (Danielsson, 1994, şi Sandmann şi 
Koopman 1998). 

Algoritmi MCMC au fost utilizaţi în estimarea modelelor VS pentru prima dată de 
Jacquer, Polson şi Rossi (1994). Algoritmul propus de ei are câteva dezavantaje precum 
convergenţa lentă către distribuţia staţionară, un grad înalt de dependenţă între stările 
consecutive ale lanţului şi un mixing ineficient.  Shephard şi Pitt (1997), Kim, Shephard şi 
Chib (1998), Chib, Nardari şi Shephard (1998), Liesenfeld şi Richard (2006) şi Gerlach şi 
Tuyl (2006) au propus noi algoritmi cu  performanţe mai bune în estimare. 

Au fost alese tehnicile MCMC pentru a realiza estimarea modelelor de volatilitate 
stocastică din doua motive. În primul rând, algoritmi MCMC sunt clasificaţi în lucrarea lui 
Andersen, Chung şi Sorensen (1999) printre cei mai eficienţi; şi în al doilea rând, estimarea 
se poate realiza relativ simplu folosind programul WinBUGS (Bayesian Analysis Using 
Gibbs Sampling for Windows) fără a fi nevoie de a implementa coduri suplimentare de 
programare pentru metodele MCMC. 

Abordarea Bayesiană implică specificarea funcţiei de verosimilitate, p(y|θ), şi a 
distribuţiei a priori pentru parametrii modelului, p(θ). Funcţia de verosimilitate reprezintă 
probabilitatea datelor, y = (y1, y2, …, yn), condiţionată de parametrii θ = (μ, φ, η, ρ, ν, h) 
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unde h = (h1, h2, …, hn). Având funcţia de verosimilitate şi distribuţia a priori se poate 
determina funcţia de densitate comună pentru date şi parametri, p(y,θ): 

 ( ) ( ) ( )θ⋅θ=θ ypp,yp  

Folosind teorema lui Bayes se poate determina funcţia de densitate posterioară, 
p(θ|y), adică probabilitatea parametrilor condiţionată de date: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )θ⋅θ∝

∫ θθ⋅θ

θ⋅θ
=θ ypp

dypp
ypp

yp                                                (3) 

Integrala multiplă din relaţia (3) reprezintă de fapt o constantă care face ca aria de sub 
funcţia de densitate posterioară şi să fie unu. Se obişnuieşte în statistica Bayesiană să se 
ignore constanta de normalizare şi se scrie funcţia posterioară ca fiind proporţională cu 
produsul dintre distribuţia a priori şi funcţia de verosimilitate. 
 Distribuţiile a priori considerate sunt în această lucrare sunt cele propuse de Kim, 
Shephard şi Chib (1998) şi folosite de Meyer et al. (2000), Yu (2004) şi mulţi alţii: μ ~ N  
(0, 25), φ* ~ Beta (20, 1.5), φ = 2φ*-1, η2 ~ InverseGamma (2.5, 0.025), ρ ~ Uniform (-1, 1) 
şi  ψ ~ N (0, 25). 
 Compararea modelelor s-a realizat prin indicatorul DIC (Deviance Information 
Criterion) propus de Spiegelhalter, Best, Carlin şi Linde (2002). Acest indicator reprezintă o 
generalizare a criteriilor informaţionale Akaike şi Schwartz, comparând gradul de modelare 
al datelor cu complexitatea modelului. El este implementat în WinBUGS şi pote fi calculat 
pentru numeroase modele, inclusiv cele de volatilitate stocastică. 

4. Datele şi caracteristicile acestora 
Pentru a testa în ce măsură modelele VS surprind distribuţia leptocurtică a 

randamentelor, rata scăzută de descreştere a funcţiei de autocorelaţie a pătratelor 
randamentelor şi a efectului Taylor, s-au folosit şapte cursuri de schimb (CHF/RON, 
EUR/RON, GBP/RON, JPY/RON, NOK/RON, SEK/RON, USD/RON) pe perioada 4 ian. 
2000 - 4 iun. 2007 şi cinci indici bursieri (BET-C, CAC-40, DAX, FTSE-100, MIB-30) pe 
perioada 4 ian. 2000 - 4 apr. 2007. 

Tabelul 1 
Statistici ale datelor       a. cursuri de schimb 

 CHF/RON EUR/RON GBP/RON JPY/RO
N 

NOK/RON SEK/RON USD/RON 

 Skewness  0,206333  0,241668 -0,063077  0,073039  0,078485  0,259145 -0,317956 
 Kurtosis  8,007229  9,164532  8,523430  5,949496  6,203464  8,779745  10,71887 
 ACF(1) 0,132 0,137 0,151 0,095 0,188 0,155 0,174 
 Jarque-Bera  1987,858  3011,011  2403,780  686,7681  810,0873  2651,833  4723,850 
 Probability  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

b. indici bursieri 
 BET-C CAC-40 DAX FTSE-100 MIB-30 

 Skewness -0,390028  0,032458  0,077256 -0,071905 -0,130834 
 Kurtosis  13,02025  6,073581  5,741223  6,172357  6,930179 
 ACF(1) 0,37 0,195 0,251 0,163 0,168 
 Jarque-Bera  7841,211  733,6428  585,1510  782,8117  1204,334 
 Probability  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

 
În tabelul 1 sunt raportate câteva statistici pentru seriile de timp analizate, şi anume 

gradul de asimetrie (skewness), gradul de aplatizare (kurtosis), valoarea funcţiei de 
autocorelaţie la primul lag (ACF(1)) şi valoarea testului Jarque-Bera. Valorile mari pentru 
gradul de aplatizare indică o distribuţie leptocurtică a randamentelor, iar pentru testul 
Jarque-Bera se respinge ipoteza nulă în toate cazurile. În figura 1 sunt evidenţiate gradul lent 
de descreştere al funcţiei de autocorelaţie şi efectul Taylor folosind randamentele cursurilor 
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EUR/RON, USD/RON, GBP/RON, JPY/RON, NOK/RON şi al indicelui BET-C. Efectul Taylor 
se referă la faptul că funcţia de autocorelaţie a randamentelor în valoare absolută este mai mare 
decât funcţia de autocorelaţie a pătratelor randamentelor, aşa cum a fost observat de Taylor (1986) 
şi după cum reiese şi din figurile 1 a), b) şi c). Pentru GBP/RON, JPY/RON şi NOK/RON cele 
două autocorelaţii sunt foarte apropiate, uneori se suprapun, de aceea pentru cele trei serii de timp 
nu este clar în ce măsură au această proprietate. 

 
a). EUR/RON                                b). USD/RON                               c). BET-C 
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c). GBP/RON                             d). JPY/RON                          e). NOK/RON 
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Figura 1. ACF(y2) vs. ACF(|y|) 
 

5. Modelele de volatilitate stocastică şi caracteristicile datelor 
 

În această secţiune a lucrării se va analiza măsura în care modelele VS reuşesc să 
capteze proprietăţile datelor evidenţiate mai sus: distribuţia leptocurtică, gradul lent de 
descreştere al funcţiei de autocorelaţie a pătratelor randementelor, efectul Taylor. Întrucât 
funcţia de autocorelaţie teoretică a pătratelor randamentelor depinde de coeficientul de 
aplatizare, primele două proprietăţi vor fi studiate împreună. 

Se poate arăta că între funcţia de autocorelaţie cu lag-ul t (ACF(t)) şi coeficientul 
de aplatizare (k) există următoarea relaţie teoretică implicată de modelul standard VS: 
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⎣
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=

ϕ

                                                                         (4) 

unde E(ut
4) = 3 pentru modelul log-normal VS, dar  

4
23)u(E 4

t −ν
−ν

⋅= pentru modelul t-VS (ν 

reprezintă gradele de libertate). Relaţia teoretică ACF – aplatizare este reprezentată în 
graficul 2 pentru ambele modele menţionate. De asemenea, au mai fost adăugate pe grafic 
încă 12 puncte ce reprezintă combinaţia empirică ACF – grad de aplatizare pentru cele şapte 
cursuri de schimb (punctele roşii) şi cei cinci indici bursieri (punctele albastre) discutaţi în 
secţiunea 4. După cum se poate observa din figura 2, modelul log-normal VS poate 
surprinde combinaţia empirică ACF-aplatizare pentru indicii bursieri dacă parametrul de 
persistenţă φ (phi) este în jur de 0.7. Această valoare a parametrului de persistenţă nu este 
însă relevantă din punct de vedere empiric, realitatea empirică susţinând valori  de obicei 
mai mari de 0.9 pentru acesta. 

       a)  pentru modelul log-normal VS                       b)  pentru modelul t-SV    

                 
Figura 2. Relaţia teoretică ACF(1) – grad de aplatizare (kurtosis)  

Modelul t-VS reuşeşte să surprindă relaţia empirică ACF-aplatizare pentru indicii 
bursieri cu valori rezonabile empiric. Acest lucru se datorează flexibilităţii conferite de 
parametrul pe care-l are în plus faţă de modelul log-normal VS, şi anume gradele de 
libertate. În graficul 2.b, relaţia teoretică ACF - grad de aplatizare  a fost realizată pentru      
ν =10. Pe măsură ce ν tinde către infinit relaţia ACF – grad de aplatizare pentru modelul                 
t-VS tinde către relaţia implicată de modelul log-normal VS. 

După ce a analizat 40 de serii de randamente, Taylor (1986) a observat că 
autocorelaţia eşantionului de randamente în valoare absolută pare a fi mai mare decât 
autocorelaţia randamentelor la pătrat. Granger şi Ding (1995) au numit această regularitate 
empirică „efectul Taylor”, însă definiţia dată de ei acestui fenomen este mult mai restrictivă: 
dacă yt reprezintă seria randamentelor şi acf(θ,k) este autocorelaţia de ordin k a |yt|θ, atunci 
efectul Taylor implică faptul că acf(1,k) > acf(θ,k) pentru orice θ diferit de 1. Această 
definiţie a fost inspirată de observaţia făcută de Ding, Granger şi Engle (1993) că 
autocorelaţia randamentelor în valoare absolută ridicate la puterea θ, acf(|yt|θ), este 
maximizată pentru θ foarte aproape de 1. 

Pentru a verifica măsura în care modelele VS respectă această proprietate a datelor 
s-a analizat funcţia teoretică de autocorelaţie a |yt|θ implicată de modelul standard VS. 
Conform Harvey (1998) această funcţie poate fi scrisă astfel: 
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unde 2

2
2
h

1 ϕ−

η
=σ , iar Г(.) reprezintă funcţia Gamma. Este evident faptul că nu este posibil să 

determinăm o formulă analitică pentru valoarea parametrului θ care maximizează funcţia de 
autocorelaţie. În figura 3 s-a reprezentat funcţia de autocorelaţie cu un lag de ordin 1, o 
deviaţie standard a log-volatilităţii (η) de 0,15 (ceea ce este relevant din punct de vedere 
empiric) şi diferite valori pentru parametrul de persistenţă (φ). Ipoteza că parametrul ν →∞ 
implică o distribuţie normală pentru şocul randamentelor. Aşa cum se observă din figura 3, 
pe măsură ce parametrul de persistenţă creşte, valoarea lui θ ce maximizează funcţia acf(.) 
scade şi în plus remarcăm că parametrul θ este mai mare de 1 pentru valori mici ale 
parametrului de persistenţă (φ), dar tinde către 1 pe măsură ce φ creşte.   
 

                                                       .  

                         
Figura 3. acf(θ, φ, 0.15, ∞, 1)     Figura 4. acf(θ, 0.98, η, ∞, 1) 

 
 

Din figura 4 observăm că pentru o valoare fixată a parametrului de persistenţă, pe 
măsură ce deviaţia standard (η) a log-volatilităţii creşte, valoarea parametrului θ care 
maximizează funcţia acf(.) scade de la valori mai mari de 1 către valori mai mici decât 1. 

În figura 5.a s-a reprezentat autocorelaţia de ordin 1ca funcţie de φ şi η pentru 
diferite valori ale parametrului θ (1, 1.5, 2). Pentru fiecare valoare a parametrului θ, avem un 
plan (suprafaţă) diferit(ă). Pentru valori mici ale parametrilor η şi φ, cele trei suprafeţe sunt 
foarte apropiate, dar suprafaţa pentru θ=2 implică o valoare mai mare a funcţiei acf(.) (adică 
nu se respectă efectul Taylor). Pe măsură ce η şi φ cresc, distanţa dintre suprafeţe creşte de 
asemenea, cu observaţia că pentru valori mari ale parametrilor φ şi η se respectă relaţia              
acf(θ = 1) > acf(θ = 1.5) > acf(θ = 2), adică efectul Taylor. Figura 5.b reprezintă o 
transformare în spaţiu bidimensional a figurii 5.a eliminând axa verticală pentru funcţia 
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acf(.). De asemenea, au fost adăugate combinaţiile  η - φ empirice, pentru a putea verifica în 
ce măsură acestea sunt în concordanţă cu combinaţiile η – φ teoretice consistente cu efectul 
Taylor.  

               a. Combinaţia teoretică dintre φ şi η             b. Combinaţia teoretică şi empirică dintre φ şi η   

                   
Figura 5. Combinaţiile dintre φ şi η consistente cu efectul Taylor pentru modelul log-normal  

 
Se observă că modelul de volatilitate stocastică surprinde foarte bine acest efect, 

întrucât combinaţiile φ-η empirice sunt situate pe suprafeţele unde modelul susţine efectul 
Taylor. Cele trei puncte aflate la frontiera de acceptare a efectului Taylor corespund seriilor 
pentru JPY/RON, NOK/RON şi GBP/RON, adică aceleaşi serii pentru care nu s-a găsit o 
evidenţă clară a existenţei acestui efect. 

 
6. Concluzii 
În această lucrare s-a testat capacitatea modelelor discrete de volatilitate stocastică de a 

capta trei din caracteristicile datelor financiare (întâlnite în literatura de specialitate sub denumirea 
de „stylized facts”), şi anume distribuţia leptocurtică, rata redusă de descreştere a funcţiei de 
autocorelaţie a pătratelor randamentelor şi efectul Taylor. Deşi modelul log-normal de volatilitate 
stocastică nu reuşeşte să surprindă în acelaşi timp gradul lent de descreştere al autocorelării şi 
cozile groase ale distribuţiei randamentelor, acest dezavantaj poate fi remediat prin folosirea 
distribuţiei Student pentru şocurile randamentelor. Modelul Student de volatilitate stocastică având 
un parametru în plus fată de modelul log-normal este mai flexibil şi poate genera (simula) aceste 
proprietăţi ale randamentelor. De asemenea, s-a arătat ca modelul log-normal de volatilitate 
stocastică reuşeşte să surprindă efectul Taylor, fapt ce susţine utilitatea acestor modele în estimarea 
şi previzionarea volatilităţii seriilor de timp. 
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