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Rezumat. În condiţiile noii economii potenţialul de cercetare-dezvoltare al firmelor 
(reflectat în contabilitate prin intermediul activelor intangibile) are tendinţa să diferenţieze 
întreprinderile aflate în competiţie. Deşi se pune încă accent pe investiţiile în active fizice, 
cercetătorii au descoperit că investitorii de pe piaţa de capital se orientează spre 
achiziţionarea acţiunilor unor societăţi din industria high-tech ce promovează o politică 
bazată pe sporirea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare. 

Rezultatele studiului de faţă, realizat pentru economia României, relevă corelaţia 
dintre creşterea activelor intangibile ale firmelor din industria de chimie şi farmacie 
(sectoare high-tech) şi performanţele acestora  – reflectate prin coeficienţii EPS şi PER. 

 
Cuvinte-cheie: pieţe financiare; politica investiţională a firmei; evaluarea activelor 

firmei; metode statistice şi econometrice; analize; teste; regresie liniară simplă. 
 
Clasificare REL – www.asociatiaeconomistilor.ro: pieţe financiare (11B), politica 

de investiţii a firmei (11D), evaluarea activelor firmei (11F), metode statistice şi 
econometrice: analize, testări (9B), metode de regresie liniară simplă (9C) 

 
1. Definirea noţiunii de performanţă 
Măsurarea performanţei întreprinderii este considerată a fi o temă de cercetare 

foarte atractivă prin prisma determinării rezultatelor obţinute din exploatarea capitalului 
investit de acţionari sau creditori în activele întreprinderii. 

Atunci când vorbim despre performanţă trebuie să avem în vedere trei aspecte: 
– în primul rând, performanţa este dată de rentabilitatea capitalurilor ce au fost 

investite în activele întreprinderii; 
– în al doilea rând, aceasta reprezintă o reflectare a riscului asumat de acţionari; 
– în al treilea rând, performanţa reprezintă o reflectare a valorii întregii afaceri, 

raportată la avantajul sau dezavantajul plasării capitalului investit în oportuni-
tăţile existente pe piaţă. 

Cercetările derulate recent pe plan internaţional (Jensen, 2001, pp. 8-21) au relevat 
faptul că managementul firmei ar trebui să se ghideze după un criteriu de bază, care 
reprezintă totodată obiectivul major în finanţe, respectiv maximizarea valorii capitalurilor 
investite. 
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Studiile efectuate au ajuns la concluzia că întreprinderile care nu au reuşit să adauge 
valoare pentru acţionarii lor nu au reuşit nici să satisfacă cerinţele celorlalţi stakeholderi – 
părţi interesate în activitatea întreprinderii (Wallace, 2003, pp. 120-127). 

În lucrarea sa publicată în anul 2001, Jensen susţine că o firmă nu îşi poate 
maximiza valoarea dacă nu ţine cont de cerinţele celorlalte grupuri de interese (stakeholder 
theory). Din acest punct de vedere ar trebui să existe o reconciliere între acţionari şi celelalte 
grupuri de interese, iar managerii întreprinderii ar trebui să adopte un comportament mai 
responsabil pentru a creşte bunăstarea tuturor stakeholderilor. 

Din punct de vedere al performanţei întreprinderii, în prezent sunt promovaţi 
indicatori de măsurare a valorii create pentru acţionarii (Stern, 1999, pp. 1-8). Este vorba 
despre valoarea capitalului investit de către acţionari, care este reprezentată de valoarea 
prezentă a câştigurilor pe care aceştia le pot obţine şi care trebuie să fie mai mare decât 
costul obţinerii lor sau alte costuri de oportunitate. 

În acest sens, cercetătorii afirmă că există valoare atunci când întreprinderea obţine 
randamente care compensează în totalitate investitorii pentru costurile ocazionate de 
realizarea investiţiei, la care se adaugă o primă ce remunerează riscul suplimentar intervenit 
(Christopher; Ryals, 1999, pp. 1-10). 

Aceeaşi teorie referitoare la obiectivul managementului valorii –  maximizarea 
averii capitalurilor investite – este dezvoltată şi de alţi cercetători (Simms, 2001, pp. 34-35; 
Jensen, 2001, pp. 8-21). 

Aceşti adepţi ai managementului valorii consideră că obiectivul major al finanţelor 
întreprinderii ar trebui să fie reprezentat de un indicator de măsurare a averii create, precum 
valoarea adăugată economică – EVA şi de rentabilitatea în termeni de cash-flow al 
capitalului investit – CFROI. 

Valoarea adăugată economică (EVA) este dată de surplusul de valoare creat de o 
investiţie sau de un portofoliu de investiţii, fiind determinată de excesul de rentabilitate 
(rentabilitatea investiţiei – costul capitalului atras pentru finanţarea sa) şi mărimea 
capitalului investit. 

Rentabilitatea în termeni de cash-flow al capitalului investit (CFROI) reprezintă rata 
internă de rentabilitate a unei investiţii, respectiv rata de actualizare pentru care valoarea 
prezentă a cash-flow-urilor, la care se adaugă valoarea prezentă a valorii reziduale, este 
egală cu valoarea investiţiilor făcute pentru a genera aceste cash-flow-uri. 

Pe plan naţional, cercetătorii apreciază că valoarea actualizată netă – VAN este o 
măsură adecvată a performanţei. Privind întreprinderea ca pe o investiţie realizată de 
acţionarii acesteia, se poate afirma că aceasta este performantă în măsura în care din 
exploatarea activelor sale se obţine VAN maximă (Stancu, 2006, pp. 8-12). 

Într-o cercetare recentă ce are în vedere măsurarea performanţei unui eşantion de 
firme din România prin intermediul unor indicatori financiari – dar şi ai unor indicatori non-
financiari sau calitativi, se concluzionează că performanţa întreprinderilor româneşti este 
mai degrabă reflectată prin indicatorii financiari, iar aici prin mărimea lor standardizată, mai 
degrabă decât prin mărimea absolută a acestora (Ciobanu, 2006, pp. 181-184). La stadiul 
respectiv al cercetării efectuate pe un eşantion de firme româneşti s-a dovedit a fi dificilă 
realizarea unui sistem unitar de management al valorii prin care indicatorii ce definesc 
performanţa întreprinderii să fie pilonii prin care se poate determina majorarea capitalului 
investit de către acţionari. 

 
2. Creare de valoare prin intermediul cercetării-dezvoltării (al activelor 

intangibile/necorporale) 
La nivelul economiei mondiale, una din cele mai importante schimbări din ultimele 

decenii este reprezentată de înlocuirea echipamentelor tehnologice cu active 
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necorporale/intangibile. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – implicit active intangibile, au 
cunoscut o creştere explozivă odată cu trecerea la noua economie, bazată pe cunoştinţe. În 
categoria activelor intangibile se includ cheltuielile de cercetare-dezvoltare, concesiunile, 
brevetele, licenţele, mărcile şi alte valori similare. 

Pe plan internaţional, numeroase cercetări au evidenţiat legăturile care există între 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale firmelor – pe de o parte – şi câştigurile obţinute şi 
performanţa de piaţă a acestora – pe de altă parte. La nivelul economiei Statelor Unite 
cercetătorii au descoperit că piaţa de capital recompensează firmele care înregistrează 
creşteri ale cheltuielilor de cercetare-dezvoltare (Chan, Martin, Kesinger, 1992, pp. 59-66, 
Narayan, Pinches, Kelm, Lander, 2000, pp. 707-722). 

Pentru piaţa de capital din Marea Britanie, o analiză asupra firmelor listate la 
London Stock Exchange, le-a împărţit pe acestea în trei categorii: prima categorie – cea a 
societăţilor high-tech, a doua – societăţi din alimentaţie, materiale de construcţii, textile, 
hârtie şi ambalare şi cea de-a treia – sănătate şi conglomerate (Stern, 1999, pp. 3-14). În 
timp ce pentru societăţile aflate în prima categorie o creştere a cheltuielilor de cerce-         
tare-dezvoltare determină valori de piaţă mai mari ale acţiunilor acestora, pentru societăţile 
ce se regăsesc în categoriile a doua şi a treia, creşterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 
este în detrimentul preţului de piaţă al acţiunilor. 

Pe plan naţional, puţinele cercetări întreprinse în acest domeniu impun investigaţii 
constante asupra modului în care variaţia activelor necorporale (în speţă, cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare) influenţează performanţele societăţilor. 

În studiul realizat ne-am oprit asupra unui eşantion de firme cotate la Bursa de 
Valori Bucureşti, societăţi considerate a fi reprezentative pentru piaţa de capital din 
România şi aparţinând unor sectoare de activitate diferite. Pentru a aprecia performanţele 
acestora s-au luat în considerare: preţul de tranzacţionare mediu anual (PT), coeficienţii PER 
(raportul preţ/câştig – price/earnings ratio) şi EPS (câştigul per acţiune – earnings per share). 

 
3. Ipotezele modelului considerat pentru cazul Bursei de Valori Bucureşti  
Pentru a determina existenţa/inexistenţa relaţiilor dintre modificarea activelor 

necorporale şi cea a PT, EPS şi PER, vom face apel la metode utilizate în econometrie şi la 
softul E-views de analiză statistică. 

Ipotezele modelului se consideră a fi următoarele: 
1) un eşantion de 18 firme dintre cele listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). 

Dificultatea selectării acestuia a constat în faptul că multe dintre acestea sunt 
listate relativ recent şi nu au respectat cerinţele Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare (CNVM) cu privire la publicarea situaţiilor financiare; 

2) orizontul de timp supus analizei: 2005-2006; 
3) variabila independentă a modelului: modificarea activelor necorporale/intan-

gibile (implicit a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare) în anul 2006 faţă de anul 
2005; 

4) variabilele dependente (succesiv): modificarea PT, EPS şi PER în anul 2006 faţă 
de anul 2005; 

A) Într-o primă etapă au fost incluse în analiză 18 firme listate la BVB, provenind din 
sectoare de activitate diferite, pentru perioada 2005-2006. 

Folosind analiza regresivă liniară, se observă că valorile coeficienţilor de determinaţie (R-
squared) şi ale coeficienţilor de corelaţie ajustaţi (Adjusted R-squared) pentru fiecare regresie care 
integrează, succesiv, în calitate de variabile dependente modificarea PT, EPS şi PER, iar ca 
variabilă independentă – modificarea activelor intangibile, sunt 0,019897; 0,025829; 0,027864 şi, 
respectiv, – 0,041359; – 0,035057; –0,032894. 
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Valorile acestora se situează sub limita de 0,6, ceea ce ne permite să afirmăm că 
modelele analizate nu au fost bine specificate. Acest fapt denotă că nu a fost identificată o 
corelaţie semnificativă între modificarea PT, EPS şi, respectiv, PER şi modificarea activelor 
intangibile per ansamblul eşantionului de 18 firme cotate la BVB. 

La aceeaşi concluzie conduce şi utilizarea analizei regresive cu ajutorul funcţiilor 
exponenţială, logaritm şi putere. 

B) Având în vedere cele menţionate, într-o a doua etapă, cele 18 societăţi au fost 
împărţite pe următoarele domenii de activitate: 

- echipamente (7 societăţi); 
- materiale (3 societăţi); 
- chimie şi farmacie (5 societăţi); 
- altele (3 societăţi). 
Analiza testelor efectuate utilizând softul E-views în cazul societăţilor din sectorul 

echipamente, cel al materialelor şi din alte domenii de activitate relevă faptul că nu există o 
corelaţie semnificativă între variaţia activelor intangibile în anul 2006 faţă de anul 2005 – 
considerat an de bază – şi modificarea corespunzătoare a PT, EPS şi, respectiv, PER, luate separat. 

În cazul eşantionului de firme din chimie şi industria farmaceutică, rezultatele 
obţinute făcând apel la analiza regresivă liniară simplă, exponenţială, logaritmică şi putere 
au condus la identificarea următoarelor 3 regresii liniare simple, considerate a fi cele mai 
semnificative: 

INi0,6577030,16332PTi ×+=  
INi0,94180,633761EPSi ×+−=  
INi2,328562,079332PERi ×−=  

unde: 
PTi  =  preţul de tranzacţionare mediu anual 
INi = modificarea imobilizărilor necorporale/activelor intangibile (cheltuieli de 

cercetare-dezvoltare) 
EPSi = modificarea coeficientului EPS / earnings per share / câştigul per acţiune  
PERi = modificarea coeficientului PER  / price – earnings ratio / raportul preţ - câştig 
i = 2006/2005. 
Analiza efectuată pentru identificarea existenţei sau inexistenţei unei relaţii de tip 

regresie liniară între modificarea PT şi cea a IN în cazul firmelor din chimie şi industria 
farmaceutică arată faptul că nu se poate preciza dacă acest model a fost sau nu bine 
specificat. 

Regresiile liniare simple care privesc modificarea EPS, a PER şi, respectiv, a IN, 
pot fi reprezentate grafic astfel: 

REPREZENTAREA RELAŢIEI 
DINTRE MODIFICAREA ACTIVELOR 
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4. Interpretarea econometrică a rezultatelor obţinute în cazul celor două 
regresii liniare (societăţi din sectoarele de activitate chimie şi farmacie – corelaţie:  
modificarea EPS, respectiv PER şi modificarea IN) 
 

Aplicând metoda celor mai mici pătrate, ca tehnică de analiză de care dispune 
aplicaţia  E-views, în cazul regresiilor ce privesc modificarea EPS, PER şi, respectiv, a IN, 
se obţin următoarele rezultate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Coeficientul de determinaţie (R - squared) şi coeficientul de corelaţie ajustat 
(Adjusted R- squared) au valorile 0,882643 şi 0,843524 în cazul modelului de regresie de la 
pct. a) de mai sus şi, respectiv, 0,847961 şi 0,797281 în cazul regresiei de la pct. b). 
Valoarea acestora nu se situează sub limita de 0,6, valoare care să ne permită să afirmăm că 
modelele nu au fost bine specificate. Totuşi, valorile lor nu sunt nici foarte apropiate de 1 
pentru a putea afirma contrariul.  

O soluţie în acest sens ar fi ca în modele să fie incluse mai multe observaţii. Acest 
lucru nu s-a putut realiza în prezent pentru cazurile analizate, întrucât BVB este o instituţie 
de dată relativ recentă (1995), iar lista societăţilor cotate a suferit numeroase modificări în 
intervalul de timp de la înfiinţarea bursei şi până în prezent. 

b) t-statistic şi probabilitatea asociată 
Prin aplicarea testului de semnificaţie t-Student pentru fiecare coeficient al 

modelelor a rezultat că valoarea probabilităţii este foarte mică (0,0060 şi 0,0177 pentru 
modelul de la pct. a) şi 0,0032, respectiv, 0,0032 pentru modelul de la pct. b)) ceea ce ne 
face să respingem ipoteza privind nulitatea coeficienţilor modelului. Putem afirma că aceştia 
sunt semnificativ diferiţi de 0 şi având valorile de -0,633761 şi 2,079332 (pentru termenul 
liber - în cazul modelului a) şi, respectiv, b) - şi 0,941800 şi -2,132856 - pentru panta dreptei 
de regresie în cazul modelului a) şi, respectiv, b)).  

c) F-statistic şi Prob (F-statistic) 
Valorile care se regăsesc în dreptul acestora oferă date importante ce stau la baza validării 

modelelor în ansamblul lor. Sunt furnizate astfel informaţii privind valoarea calculată a statisticii F 
şi a erorii pe care o facem respingând modelele de regresie ca fiind neadecvate. 

Regula de decizie privind acceptarea modelului este aceea ca statistica F să aibă 
valori cât mai mari, iar Prob (F-statistic) valori cât mai mici. 

Întrucât în exemplele noastre F-statistic este 22,56304 (pentru modelul a)) şi 
16,73172 (pentru modelul b)), iar Prob (F-statistic) este 0,017705 şi 0,026412, acceptăm 
modelele ca fiind adecvate. 

Dependent Variable: EPSI 
Method: Least Squares 
Date: 10/23/07   Time: 12:48 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 

Variable Coef. Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.633761 0.090537 -7.000038 0.0060 

INI 0.941800 0.198271 4.750057 0.0177 
R-squared 0.882643 Mean dependent var -0.329398 
Adjusted R-squared 0.843524 S.D. dependent var 0.361566 
S.E. of regression 0.143025 Akaike info criterion -0.762421 

Sum squared resid 0.061368 Schwarz criterion -0.918646 
Log likelihood 3.906052 F-statistic 22.56304 
Durbin-Watson stat 1.639220 Prob(F-statistic) 0.017705 
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5.  Interpretarea economică a rezultatelor obţinute în cazul celor două regresii  
 
Creşterea, competitivitatea şi nu în ultimul rând supravieţuirea firmelor şi 

bunăstarea noastră, a tuturor, sunt dependente în ultimele decenii într-o măsură din ce în ce 
mai mare de dezvoltarea tehnologică şi de inovaţii. Investiţiile în cercetare-dezvoltare, 
inclusiv investiţiile în capitalul uman, reprezintă elementul principal de inovaţie, care 
contribuie la crearea de noi bunuri şi servicii. 

Rezultatele ce au fost obţinute din studiul realizat evidenţiază faptul că în cazul 
societăţilor cotate la BVB piaţa este foarte selectivă în ceea ce priveşte abordarea cercetării 
şi dezvoltării. 

Astfel, folosind tehnica analizei regresive aplicate eşantionului de 18 firme cotate la 
BVB şi provenind din sectoare diferite de activitate, nu a fost identificată o corelaţie 
semnificativă între modificarea PT, EPS şi, respectiv, PER (ce reflectă performanţele 
acestora) şi modificarea activelor intangibile (ce evidenţiază politica de cercetare-dezvoltare 
la nivelul societăţilor). 

Rafinând analiza, într-o a doua etapă, cele 18 societăţi au fost împărţite pe domenii 
de activitate. 

În societăţile din sectorul echipamente, cel al materialelor şi din alte domenii de 
activitate, testele econometrice au evidenţiat faptul că nu există o corelaţie semnificativă 
între variabilele analizate. 

În cazul societăţilor din industrie chimică şi farmaceutică, rezultatele investigaţiilor 
sugerează că cercetarea-dezvoltarea în cadrul firmelor a contribuit, pe de o parte, la creşterea 
profitului pe acţiune, iar, pe de altă parte, a determinat piaţa să recunoască investiţiile în 
viitor ca fiind promiţătoare şi a concurat astfel la creşterea preţului de piaţă al acţiunilor. 

  
6. Concluzii şi recomandări 
Pe parcursul acestei cercetări am încercat să găsim răspunsuri la întrebarea 

privitoare la modul în care variaţia activelor necorporale (în speţă cheltuielile de cerce-        
tare-dezvoltare) la nivelul societăţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti are influenţă 
asupra performanţelor acestora. 

Concluziile rezultate nu au fost de natură să aducă o lumina asupra pieţei de capital 
în ansamblul său. Totuşi, în cazul anumitor sectoare de activitate, precum cele din industria 
chimică şi farmaceutică, considerate a fi industrii high-tech, pe baza analizei derulate pe un 
orizont de timp de doi ani, au fost identificate relaţiile care există între variaţia activelor 

Dependent Variable: PERI 
Method: Least Squares 
Date: 10/23/07   Time: 12:48 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 

Variable Coef. Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.079332 0.238098 8.733080 0.0032 

INI -2.132856 0.521424 -4.090443 0.0264 
R-squared 0.847961 Mean dependent var 1.390054 
Adjusted R-squared 0.797281 S.D. dependent var 0.835403 
S.E. of regression 0.376135 Akaike info criterion 1.171435 

Sum squared resid 0.424432 Schwarz criterion 1.015210 
Log likelihood -0.928588 F-statistic 16.73172 
Durbin-Watson stat 1.753233 Prob(F-statistic) 0.026412 
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intangibile şi modificarea corespunzătoare a EPS şi, respectiv, PER, luate separat, relaţii 
integrate prin intermediul a două modele de regresie liniară simplă. 

Se poate aprecia că piaţa de capital din România tinde să se apropie de modelul de 
piaţă financiară caracterizată de eficienţa semiforte în sensul în care investitorii au 
recunoscut informaţia furnizată de creşterea activelor necorporale şi au achiziţionat acţiuni 
ale firmelor care au investit în cercetare-dezvoltare (în cazul nostru firme din industria   
high-tech: chimie şi farmacie), contribuind la creşterea preţului de piaţă al acestora.. Acest 
lucru este reflectat de coeficientul PER. 

Pe de altă parte, este de remarcat faptul că o majorare a activelor intangibile ale 
acestor firme a contribuit la creşterea câştigului înregistrat pe acţiune. 

Aceste rezultate pot fi utilizate în procesul de prognoză economică prin care sunt 
anticipate evenimente şi prin care este realizată estimarea evoluţiei viitoare a unor indicatori 
economici atât la nivelul managementului firmelor ce cotează pe piaţa de capital – pentru 
creşterea performanţelor întreprinderilor, cât şi la nivelul investitorilor în astfel de valori 
mobiliare, care urmăresc datele publicate ce privesc evoluţia economico-financiară a 
firmelor atunci când iau decizia de investire sau de dezinvestire. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice în raport cu realitatea economică este dată de faptul 
că piaţa de capital din România este în plin proces de dezvoltare, iar nevoia de informaţie 
este generată de puţinele cercetări desfăşurate în ţara noastră până în prezent în această 
direcţie şi care sunt departe de a răspunde la toate întrebările care s-au pus în legătură cu 
determinarea şi validarea performanţelor agenţilor economici. 

Pe viitor este necesar ca această problematică să fie supusă cercetării prin includerea 
în modelele analizate a mai multor observaţii, de natură să contribuie la o mai bună 
specificare a modelelor, precum şi la creşterea pertinenţei interpretării rezultatelor obţinute. 
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Rezumat. Integrarea europeană, cu noi oportunităţi pentru mediul de afaceri, 
aduce frecvent în atenţia grupurilor de experţi din statele membre problema armonizării 
fiscalităţii directe prin crearea unui cadru comun privind impozitarea profiturilor 
corporaţiilor, care ar determina avantaje pentru tranzacţiille efectuate în interiorul 
grupurilor. În acest sens, în cadrul lucrării, sunt prezentate, în cronologia realizării lor, 
demersurile întreprinse în vederea elaborării unei directive europene privind asieta 
comună consolidată care ar contribui semnificativ la succesul desfăşurării de noi activităţi 
transfrontaliere, la atingerea unei rate superioare de creştere economică precum şi la 
creşterea competitivităţii corporaţiilor din Uniunea Europeană pe plan mondial. 

 
Cuvinte-cheie: competitivitate; consolidare; armonizare fiscală; asietă comună 

consolidată; impozitarea profiturilor corporaţiilor. 
 
Clasificare REL: H32 
 
Armonizarea comunitară a fiscalităţii, o problemă omniprezentă în cadrul Comisiei 

Europene, prevăzută în mod expres în tratatul ce instituie Comunitatea Europeană (TCE) 
este adusă frecvent în atenţia grupurilor de experţi din statele membre, în contextul lărgirii 
permanente a spaţiului comunitar, prin aderarea de noi state. Dacă în privinţa impozitelor 
indirecte armonizarea este de competenţa Uniunii Europene, fiind impusă de necesitatea 
reducerii disparităţilor la nivelul liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, ameliorând 
astfel funcţionarea pieţei interne, fiscalitatea directă este, în principiu, de competenţa statelor 
membre. În general, statele sunt reticente în privinţa armonizării, dar Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene (CJCE) admite că legiuitorul comunitar intervine în materia 
impozitelor directe pe baza juridică a articolului 94 TCE, atunci când există o incidenţă 
directă asupra funcţionării pieţei comune. 

Comisia Europeană a anunţat în 2006, în comunicarea Coordination des systèmes 
de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur (COM(2006)823) o serie de 
iniţiative destinate promovării unei mai bune coordonări a sistemelor naţionale de fiscalitate 
directă în cadrul Uniunii Europene. Iniţiativele Comisiei nu vizează înlocuirea sistemelor 
fiscale naţionale, ci găsirea modalităţilor pentru asigurarea unei bune funcţionări a celor 27 
de sisteme naţionale diferite în cadrul pieţei europene. Iniţiativele promovate au vizat 
aspecte cu privire la eliminarea dublei impozitări a veniturilor persoanelor fizice şi juridice, 
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precum şi necesitatea coordonării politicilor fiscale ale statelor membre (COM(2006)825), 
cât şi compensarea pierderilor transfrontaliere (COM(2006)824). 

În ciuda principiului competenţei statelor în materia fiscalităţii directe, legiuitorul 
comunitar a elaborat, pe de o parte, directive în materia impozitării directe a întreprinderilor 
referitoare la: relaţia dintre societăţile mamă şi filialele diferitelor ţări membre(1); fuziuni, 
divizări şi transferuri de active(2); plata dobânzilor şi redevenţelor, iar, pe de altă parte, a 
elaborat o convenţie care reglementează o procedură arbitrală în scopul evitării dublei 
impuneri(3). Drept urmare, problema majoră pe care o ridică companiile care desfăşoară 
activităţi transfrontaliere fiind riscul dublei impozitări, locul impozitării este considerat, în 
principiu, statul în care activitatea este efectuată. Aceasta înseamnă că o companie care 
desfăşoară activităţi transfrontaliere este impozitată în fiecare stat unde îşi exercită 
activitatea, sub diferite modalităţi. În virtutea principiului teritorialităţii impozitului, un stat 
poate impozita societăţile rezidente sub aspectul beneficiilor lor mondiale, iar societăţile 
non-rezidente doar pentru beneficiile ce provin din activitatea lor pe teritoriul acelui stat. În 
aceste condiţii, o societate rezidentă poate fi impozitată pentru beneficiile realizate în statul 
în care este stabilită, dar şi pentru beneficiile realizate în alte state membre, pentru care 
filialele sale sunt deja impozitate. De aceea, Comisia Europeană a întreprins demersuri în 
vederea punerii în practică a unei asiete consolidate, adică a unei baze impozabile uniforme, 
care ar permite reglarea anumitor probleme legate de concurenţa fiscală şi, implicit, de 
evitarea dublei impozitări. 

Pentru a putea face faţă concurenţei pieţei americane, Uniunea Europeană 
urmăreşte constituirea unui cadru comun privind impozitarea profiturilor corporaţiilor, în 
acest scop, o primă soluţie reprezentând-o uniformizarea bazei de impozitare a profiturilor şi 
crearea aşa-numitei „asiete comune consolidate”. În acest sens, Comisia Europeană şi-a 
anunţat intenţia de a prezenta în 2008 o propunere legislativă globală în scopul introducerii 
unei baze comune consolidate pentru impozitul pe profit, însă acest lucru se pare că nu va 
putea fi finalizat mai devreme de 2010. Această politică a Uniunii Europene a fost definită 
în 2001 (COM(2001)582) şi confirmată în 2003 (COM(2003)726), cu toate că mai existaseră 
şi înainte preocupări în domeniul armonizării bazei de impozitare a societăţilor, respectiv: 

- studii ale Uniunii Europene, precum raportul Neumark (1962) şi raportul Tempel 
(1970), au avut iniţiative cu privire la introducerea unei armonizări minime între 
diferitele regimuri de impozitare a societăţilor.  

- în anul 1992, „comitetul Ruding” a prezentat un raport cu privire la necesitatea 
unei armonizări în materie de taxare a societăţilor. Comitetul recomanda 
utilizarea unei cote minime de impozitare a profiturilor societăţilor, existenţa 
unei baze comune de impozitare şi trata aspecte cu privire la facilităţile fiscale ce 
pot fi acordate la calculul impozitului pe profit.  

Începând cu anul 2001 Uniunea Europeana a abordat consecvent problema uniformizării 
bazei de impozitare, propunând crearea unei asiete comune, îndeosebi pentru societăţile cu 
activităţi transfrontaliere. Această bază ar permite companiilor să îşi calculeze profitul impozabil 
după un set comun de reguli, ceea ce ar conduce la simplificarea procedurilor şi la diminuarea 
costurilor administrative. Şi din comunicările Uniunii Europene reiese că în prezent este analizat 
acest aspect important cu privire la fiscalitatea europeană (4).  

La nivelul Comisiei Europene există un grup de experţi din toate statele membre, 
constituit în 2004 şi reunit până în prezent de 11 ori, pentru discutarea problematicii asietei 
comunitare, următoarea întâlnire a grupului fiind prevăzută pentru decembrie 2007. 
Programul de lucru general cu privire la crearea şi punerea în aplicare a unei baze de 
impozitare consolidate comune pentru corporaţii a fost elaborat în anul 2004, la constituirea 
grupului de lucru, iar la fiecare întâlnire de lucru au fost stabilite, prezentate şi analizate 
aspecte importante legate de acest subiect şi au fost evidenţiate progresele înregistrate. La 
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unele reuniuni ale grupului au participat şi experţi din domeniul financiar, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri şi ai comunităţii academice pentru a discuta aspecte legate de asieta comună 
consolidată. Grupul de lucru cuprinde mai multe subgrupuri care se ocupă de aspecte precum: 
active şi depreciere, provizioane şi rezerve, venituri impozabile, aspecte internaţionale, 
impozitarea la nivel de grup, mecanismul de repartizare a asietei comune consolidate.   

Grupul ajută Comisia Europeană în demersurile de pregătire a unei propuneri 
legislative cu privire la crearea unei baze comune consolidate de impozitare a profiturilor 
realizate de companiile transnaţionale. Baza consolidată presupune ca stabilirea veniturilor, 
a cheltuielilor şi a profiturilor impozabile să se facă în statul în care se află compania-mamă. 
Profitul impozabil astfel determinat, obţinut pe întreg teritoriul Uniunii Europene, va fi 
repartizat statelor în care societatea desfăşoară activităţi şi unde va fi impozitat cu cota de 
impunere specifică fiecărui stat. Sistemul va fi opţional şi se va putea aplica în paralel cu 
modalităţile de calcul existente în statele membre. Baza comună va trebui să fie uniformă, să 
simplifice şi să extindă baza de impozitare pentru corporaţii. Părerile multor economişti 
converg către ideea că „o bază de impozitare extinsă cu o rată de impozitare mică este cea 
mai eficientă din punct de vedere economic, deoarece efectele de distorsionare sunt minime 
ca număr şi importanţă.” 

Un studiu realizat de KPMG Internaţional pe un eşantion de specialişti din 
domeniul financiar şi fiscal din mai mult de 400 de companii din statele membre şi din 
Elveţia arată că propunerea Comisiei Europene cu privire la crearea asietei comunitare a fost 
susţinută de 78% dintre respondenţi, iar în cazul României 90% dintre respondenţi au fost de 
acord cu propunerea. Printre statele care au avut reţineri cu privire la această iniţiativă 
europeană se numără Marea Britanie, care a susţinut propunerea doar într-o proporţie de 
62%, având contraargumente precum: costurile ridicate ale implementării sistemului şi 
posibilitatea creşterii impozitelor. Cehia, Spania şi Danemarca au susţinut propunerea în 
proporţie de 100%, Italia 96%, iar Grecia, Luxemburg, Polonia, Slovenia şi Suedia 90%. 
Dintre respondenţii germani decât 84% au fost de acord, în timp ce Austria, Finlanda, 
Ungaria şi Portugalia au susţinut propunerea cu 80%, iar Irlanda şi Slovacia au avut doar 
50% dintre răspunsuri pro. Baza unică comună consolidată a impozitului pe profit nu 
presupune şi o cotă unică a impozitului pe profit, însă 69% dintre cei care au răspuns 
studiului ar dori şi o cotă unică. 

Pe lângă întâlnirile grupului de lucru din cadrul Uniunii Europene au fost realizate 
şi alte studii pe tema stabilirii unei baze comune de impozitare a profiturilor, iar numeroşi 
cercetători încearcă să ofere soluţii cu privire la acest subiect. Autorii Clemens Fuest, 
Thomas Hemmelgarn si Fred Ramb analizează  într-un articol efectul introducerii asietei 
comunitare şi modalităţile de distribuire a acesteia între statele membre. Autorii realizează 
un studiu utilizând un set de date al Deutsche Bundesbank’s Foreign Direct Investment Data 
(MiDi). Rezultatele sugerează ca state mici precum Irlanda şi Olanda (considerate ca fiind 
ţări care atrag profituri) au tendinţa să piardă o parte mai mare  din baza de impozitare decât 
statele mai mari precum Franţa, Germania, Marea Britanie sau Italia. Totuşi concluziile sunt 
limitate de faptul că s-a folosit în analiză doar baza de date din Germania. 

De asemenea, economistul Santiago Pinto dezvoltă într-un articol un cadru analitic 
prin intermediul căruia guvernele naţionale determină structura sistemului de repartizare, pe 
baza unei formule de distribuire (apportionment formula) a profiturilor impozabile între 
statele membre. Studiul prezintă modul de alocare a profiturilor impozabile în SUA utilizând 
o formulă care ia în calcul (în diferite proporţii, în funcţie de politica fiecărui stat american) 
trei chei de repartizare: cifra de afaceri, forţa de muncă şi capitalul companiei multi-
regionale. Sunt analizate apoi efectele acestei formule asupra bunăstării economice.  

De asemenea, într-un studiu realizat, autorii  Mintz şi Smart oferă o foarte bună descriere 
a sistemului naţional de taxare corporativă din Canada. În această ţară, provinciile utilizează toate 
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aceeaşi metodă de alocare a profiturilor între jurisdicţii, iar formula ia în calcul în proporţii egale 
(câte 50%)  forţa de muncă şi vânzările societăţii din fiecare provincie. 

Anand şi Sansing explică de ce statele pot alege metode diferite de alocare a 
profiturilor, cu toate că bunăstarea socială este maximizată în situaţia în care statele 
utilizează aceeaşi formulă. Acest subiect cu privire la modalităţile şi formulele de alocare a 
profiturilor impozabile între state este tratat şi de alţi economişti precum Pething şi Wagener 
(2007) – Profit tax competition and formula apportionment sau Wellisch (2004) – Taxation 
under formula apportionment – Tax competition, tax incidence and the choice of 
apportionment factors. 

În cadrul Grupului de lucru pentru asieta comună consolidată, întrunit în septembrie 
2007, s-au pus bazele unui document care prezintă principiile fundamentării asietei, pornind 
de la regruparea diferitelor elemente structurale ale acesteia, într-un ansamblu coerent de 
reguli de bază, precum şi principalele dificultăţi şi probleme pe care Comisia le consideră 
nerezolvate. 

Pornind de la regulile de bază aplicabile unei societăţi neconsolidate fiscal, se 
stabilesc reguli privind grupurile de societăţi eligibile de a fi consolidate. Anumite reguli 
privind consolidarea şi mecanismul de repartiţie pot fi aplicabile societăţilor nemembre ale 
unui grup având un sediu permanent într-un alt stat membru. 

Obligativitatea consolidării revine tuturor societăţilor care au optat pentru asieta 
comunitară şi care au o filială sau un sediu permanent într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene (conform principiului universalităţii perimetrului). 

Referitor la stabilirea asietei comune consolidate reţinem două puncte de vedere, 
respectiv:  

 în concordanţă cu IAS/IFRS, care este dificil de realizat 
 situaţia actuală, în care majoritatea societăţilor utilizează principii contabile 

naţionale (GAAP) diferite, iar pentru stabilirea unei baze uniforme ar trebui 
realizate ajustări ale elementelor cheie. 

Conceptul de asietă consolidată este frecvent definit în publicaţiile de specialitate 
ale Comisiei, dar fără a se prezenta metodele care să servească la ajustarea conturilor în 
scopul determinării asietei fiscale comune. Altfel spus, cu toate că legislaţia nu prevede într-o 
manieră explicită un tratament contabil uniform, asieta fiscală ar fi determinată plecând de la 
contabilităţile ţinute după regulile naţionale. 

Societaţile rezidente în Uniunea Europeană pot opta pentru asieta comunitară, iar 
societăţile nerezidente pot exercita această opţiune în cazul sediilor permanente din Uniune, 
opţiune care poate prinde contur decât la începutul exerciţiului financiar. Opţiunea va fi 
valabilă pe o perioadă de 5 ani şi apoi reînnoită automat pentru perioade de câte 3 ani, dacă 
societatea nu are nimic împotrivă. Companiile care fac parte dintr-un grup în care  fiecare 
companie este legată printr-o participare comună de cel puţin 50% ar trebui să opteze 
împreună pentru asieta comună sau să rămână toate în afara sistemului, fiind supuse în 
ansamblu aceluiaşi sistem de valabilitate. 

Dacă o societate sau un grup care aplică asieta comună consolidată este absorbit (ă) de un 
alt grup care nu a optat pentru consolidare, opţiunea primului grup rămâne în vigoare până la 
sfârşitul perioadei de valabilitate, după care noul grup lărgit poate să menţină sau nu opţiunea.  

În opinia experţilor aparţinând grupului de lucru, asieta comună reprezintă diferenţa 
dintre veniturile totale, mai puţin veniturile neimpozabile, pe de o parte, şi cheltuielile 
deductibile şi alte elemente deductibile, pe de altă parte. Veniturile avute în vedere sunt 
luate în considerare fără TVA sau alte impozite şi drepturi cuvenite organismelor publice, 
iar cheltuielile deductibile vor fi reţinute fără TVA, chiar dacă TVA-ul nu este deductibil 
parţial sau integral. Asieta va fi calculată (Vintilă, 2006, pp. 388-429) anual, exerciţiul fiscal 
fiind egal cu cel contabil de 12 luni.  
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Veniturile vor fi definite global, cuprinzând toate tipurile de venituri, monetare sau 
nemonetare şi incluzând venituri de exploatare, venituri din vânzări de active, dividende şi 
alte distribuiri de beneficii, dobânzi, redevenţe, subvenţii şi alte ajutoare, donaţii, 
indemnizaţii şi avantaje fără contrapartidă juridică. În consolidarea asietei fiscale trebuie 
reţinute, în general, 4 tipuri de venituri, respectiv: veniturile sediilor permanente; venituri 
din participaţii financiare importante; venituri din plasamente de trezorerie; alte venituri 
„pasive” (venituri din brevete, redevenţe, dobânzi). Venitul nu cuprinde nici capitalurile 
proprii aduse de contribuabil, şi nici împrumuturile subscrise de acesta din urmă. Veniturile 
neimpozabile cuprind, în principal: subvenţiile legate în mod direct de achiziţia, construcţia 
sau îmbunătăţirea unui activ amortizabil deţinut pentru nevoile de exploatare; veniturile din 
vânzarea activelor, precum şi unele dividende. 

Prin cheltuieli deductibile s-ar putea înţelege toate cheltuielile angajate de 
companie pentru nevoile de exploatare care se înscriu în cadrul activităţii de producţie şi de 
conservare a veniturilor sale, care includ şi costurile de cercetare şi dezvoltare sau acelea 
legate de colectarea capitalurilor sau de subscrierea de împrumuturi dacă ele sunt efectuate 
pentru nevoile de exploatare. Grupul de lucru sugerează ca definirea cheltuielilor să fie 
însoţită de o listă de cheltuieli nedeductibile. 

Veniturile şi cheltuielile ar putea fi calculate în funcţie de: 
- contrapartida monetară a operaţiunii în cauză, precum preţurile mărfurilor sau 

serviciilor; 
- preţul pieţei în cazul în care contrapartida tranzacţiei este integral sau parţial de 

natură nemonetară; 
- preţul stabilit în condiţii de deplină concurenţă, în cazul tranzactiilor dintre părţi 

legate (persoanele afiliate). 
Consolidarea se întinde asupra întregii asiete fiscale a tuturor entităţilor dintr-un 

grup, altfel spus, se supune integral consolidării asieta fiscală, chiar dacă o companie deţine 
o filială într-o proporţie cuprinsă între 75% - 100%. În acest sens, aducem în discuţie o 
situaţie care delimitează noţiunea de grup de societăţi, în vederea consolidării. Un grup 
cuprinde o societate mamă rezidentă în Uniunea Europeană şi filialele sale rezidente în 
Uniunea Europeană (o filială şi un sediu permanent), societate care la rândul său poate fi sau 
nu controlată de către o societate mamă nerezidentă în Uniunea Europeană. În această 
situaţie, societatea-mamă nerezidentă în Uniunea Europeană ar putea controla grupul de 
societăţi rezidente. Contribuabilul având un sediu permanent în Uniunea Europeană este, în 
egală măsură, considerat ca un grup din punct de vedere al regulilor fiscale de consolidare. 
Faptul că lanţul de deţinere al unui grup de societăţi din Uniunea Europeană cuprinde o 
verigă în afara Uniunii (situaţie denumită „sandwich”) nu întrerupe lanţul proprietăţii. De 
asemenea, consolidarea se poate întinde asupra sediilor permanente din două state membre 
ale Uniunii Europene ale unei societăţi sau grup nerezident. 

Pentru ca o filială să fie admisă la consolidare trebuie ca drepturile sale de vot să fie 
deţinute direct sau indirect (adică printr-un lanţ de participare) în proporţie de cel puţin 75%. 
În scopul stabilirii nivelului de participare indirect al societăţii-mamă, procentajele de 
participare respective vor fi multiplicate. Participaţiile directe ale societăţii- mamă mai mari 
de 75% sunt considerate100%, iar cele mai mici de 50% sunt excluse (sunt considerate 0), în 
scopul evitării situaţiei prezentate în figura 1. 
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Soc. W 
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65% 
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•  fără excluderea participărilor mai mici de 50%, Z 
face parte din grup: 

Participarea lui X la Z, prin Y 
va fi  100% x 65% = 65% 

Participarea lui X la Z, prin W va 
fi  40% x 35% = 14% 

 
 Participarea 

totală a lui X la Z de 79% > 
75% ar presupune 

consolidare, deşi participarea 
lui X la W este o participare 

minoritară. W ar putea aparţine la rândul 
său unui alt grup (cu o deţinere de 
60%) în vederea consolidării asietei. 

 
• cu respectarea regulii minime de participare de 

50%, Z nu face parte din grup: 
Participarea lui X la Z, prin Y va fi  100%x 65% = 65% 

Participarea lui X la Z, prin W va fi    0% x 35% =  0% 
 Participarea totală a lui X la Z este de 65% < 75%. 

Figura 1. Consolidarea fiscală în cadrul unui lanţ de participare 
 

Ca principiu, consolidarea se face în cadrul aceluiaşi exerciţiu fiscal pentru toate 
societăţile din grup, cu respectarea unor reguli privind modificarea nivelului de participare 
în decursul anului. Astfel, se sugerează că un contribuabil poate fi considerat ca fiind deţinut 
în proporţie de 75% şi deci inclus în grupul consolidat dacă el trece testul de 75% la 
începutul şi la sfârşitul exerciţiului fiscal şi dacă această participare nu scade niciodată sub 
pragul de 50% în decursul întregului exerciţiu fiscal. Contribuabilul ar putea adera la grup la 
data la care pragul de 75% este atins. Acelaşi lucru s-ar putea aplica filialelor unui 
contribuabil care îndeplineşte condiţiile precizate mai sus. Cu toate acestea, un contribuabil 
nu ar putea fi inclus într-un grup atât timp cât nu a îndeplinit condiţiile de participare pe o 
perioadă de cel puţin 6 luni. Contribuabilul va fi exclus din grup în ziua în care drepturile de 
vot pe care le deţine: scad sub pragul de 50% la un moment dat sau scad sub pragul de 75%, 
cu condiţia ca ele să rămână sub 75% până la sfârşitul exerciţiului fiscal. La fel se va 
întâmpla şi în cazul filialelor unui contribuabil. 

În cadrul consolidării, o atenţie aparte trebuie acordată modului de acoperire a 
pierderilor fiscale în cadrul grupului. Astfel, pierderile înregistrate de un contribuabil 
înaintea integrării într-un grup supus asietei fiscale nu vor fi luate în calcul la consolidare, 
acestea fiind imputate asupra părţii din profiturile fiscale viitoare consolidate atribuite 
contribuabilului respectiv. În acest caz, acoperirea se va face conform regulilor naţionale 
(Vintilă, 2006, pp. 430-431). Dacă în urma consolidării rezultă o pierdere globală la nivelul 
grupului, aceasta va fi reportată la nivel de grup şi recuperată din profiturile fiscale viitoare 
consolidate, înainte de repartizarea profiturilor consolidate nete (nete de pierderile reportate 
ale grupului consolidat). 

Exemplul următor ilustrează modul în care un grup de societăţi rezidente în 
Uniunea Europeană realizează, alături de veniturile impozabile provenite din statele 
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membre, şi venituri pasive (din dividende şi din redevenţe) provenind din state terţe, precum 
şi modul în care beneficiază de credit fiscal pentru veniturile obţinute din statele terţe.  

Considerăm un grup cuprinzând o societate-mamă rezidentă în UE (societatea A 
din statul membru SM 1) şi filialele sale rezidente în UE (societăţile B şi D, din statele SM 2 
şi SM 3). Societatea B deţine, la rândul său, o filială (societatea C) într-un alt stat membru 
UE (SM 4). Procentele de participare ale societăţilor şi cotele de impozit pe profit (t) sunt 
prezentate în figura 2, iar asieta fiscală se repartizează în mod egal între cele patru state. 

În scopul determinării limitei maxime a creditului fiscal pentru impozitul plătit în statele 
terţe, vom considera cheltuieli conexe de 2% din valoarea brută a dividendelor/redevenţelor luate 
în calculul asietei fiscale. Limita cheltuielilor conexe este recomandată de grupul de lucru al 
Comisiei Europene. Reţinerea în calcul a cheltuielilor conexe este impusă de faptul că asieta 
fiscală asupra venitului mondial este fundamentată pe o bază netă, în timp ce impozitul reţinut 
asupra venitului pasiv (din dividende, redevenţe) este calculat asupra venitului brut. Veniturile din 
dividende şi redevenţe supuse impozitării se repartizează în mod egal între cele patru state membre 
din care fac parte societăţile ce constituie grupul. 

În această situaţie deducerea pentru impozitele plătite în statele terţe nu poate 
depăşi impozitul pe profit calculat în statele membre, decât dacă dispoziţiile legale dintre 
state nu prevăd altfel. În ipoteza în care se aplică dispoziţiile legale ale acordurilor încheiate 
cu ţările terţe, excedentul impozitului plătit în statele terţe în raport cu impozitul pe profit 
datorat în statul membru ar putea fi compensat. 

 
Participarea lui A la C, prin 
B,este 100% x 80% = 80% 
Participarea lui A la C, prin 
D,este 100% x 20% = 20% 

 Participarea totală a lui A la  
C este de 100% > 75%.  

 Grupul se poate 
consolida. 
 
 

 
 
 
 
 

        
 

Figura 2. Consolidarea asietei fiscale în cadrul grupului 
 

Presupunem următoarele informaţii referitoare la grupul de societăţi:  
Venituri impozabile provenite din statele membre UE                    1.200 
Cheltuieli deductibile                                                                             (1.320) 
Dividende brute provenite dintr-un stat terţ   400 
Impozitul pe dividende reţinut la sursă în statul terţ                       (80) 
Redevenţe brute obţinute dintr-un alt stat terţ       200 
Impozitul pe redevenţe reţinut la sursă în statul terţ         (20) 

 Asieta fiscală                                                         480 

Soc. A 
t = 16% 

Soc. D 
t = 30% 

Soc. B 
t = 15% 

Soc. C 
t = 20% 

90% 

20% 

80% 

80% 
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Tabelul 1 
Impozitul pe profit datorat de statele membre 

Explicaţii SM 1 SM 2 SM 3 SM 4 
Asieta fiscală  120 120 120 120 
Cota de impozitare 0,16 0,15 0,20 0,30 
Creditul fiscal pentru impozitul plătit în statele terţe 19,2 18 24 25 
Impozitul pe profitul societăţilor datorat după deducerea 
creditului fiscal 0 0 0 11 

Creditul suplimentar dacă există acorduri care prevăd deducerea 
totală a impozitului plătit în statul terţ 5,8 7 1 0 

 
Se observă (tabelul 1) că mecanismul de repartizare a asietei fiscale are impact 

asupra creditului extern acordat statelor membre şi implicit asupra performanţelor financiare 
ale societăţilor din cadrul grupului. În fapt, acesta reprezintă un punct forte în atenţia 
experţilor Grupului de lucru, rămas nesoluţionat, deşi s-au formulat sugestii cu privire la 
cheile de repartizare a asietei comune consolidate, reprezentate de: cifra de afaceri, forţa de 
muncă sau capitalul companiei multinaţionale. Chiar şi factorul aparent simplu reprezentat 
de forţa de muncă ridică probleme legate de modul de tratare a prestaţiilor externalizate sau 
statul membru în care costurile cu forţa de muncă ar trebui recunoscute drept factor, în cazul 
angajaţilor care lucrează în mai multe state membre. 

Desigur, în vederea elaborării unei directive privind asieta comună consolidată se 
vor avea în vedere acordurile actuale în vigoare încheiate între statele membre şi ţări terţe, 
iar în cazul dispoziţiilor conflictuale, directiva va avea prioritate asupra tuturor acordurilor 
existente între state. 

Consolidarea asietei fiscale determină, fără îndoială, avantaje pentru tranzacţiile efectuate 
în interiorul grupurilor. Reţinem, în acest sens: simplificarea şi eficientizarea sistemelor de 
impozitare a profiturilor corporative; reducerea costurilor de conformare aferente impozitării 
corporaţiilor, suportate de către acestea, cât şi de către administraţiile fiscale; facilitarea 
desfăşurării de noi activităţi transfrontaliere, în special de către întreprinderi mici şi mijlocii; 
evitarea problemelor privind stabilirea preţurilor de transfer intragrup, precum şi consolidarea 
pierderilor într-o manieră similară numeroaselor regimuri naţionale.  

Potrivit unei comunicări(5) a Comisiei Europene se arată că „punerea în aplicare a 
bazei comune consolidate ar putea contribui semnificativ la succesul pieţei interne, la 
atingerea unei rate superioare de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă şi la 
creşterea competitivităţii întreprinderilor din Uniunea Europeană pe plan mondial, în spiritul 
noilor direcţii ale Strategiei de la Lisabona.” Instituirea asietei comunitare ar putea conduce 
şi la creşterea investiţiilor din interiorul Uniunii, dar şi a celor străine directe, prin 
promovarea neutralităţii fiscale între investiţiile interne şi cele realizate la nivelul Uniunii 
Europene şi reducerea la minim a distorsiunilor cauzate de diferenţele dintre ţări în privinţa 
repartizării investiţiilor şi bazelor de impozitare. O asietă consolidată ar contribui la 
transformarea Europei într-o regiune foarte atrăgătoare pentru mediul de afaceri şi la 
asigurarea unei asiete fiscale stabile într-un mediu mondial concurenţial. 
 
 
Note  

(1)  Directiva Consiliului Comunităţii Europene nr. 90/435 privind regimul fiscal comun 
care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, 
transpusă în România prin Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, modificată şi 
actualizată. 
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(2)  Directiva Consiliului nr. 90/434/EEC privind regimul fiscal comun care se aplică 
fuziunilor, scindărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile 
din diferite state membre. 

(3)  Convenţia Consiliului Comunităţii Europene nr. 90/436 privind eliminarea dublei 
impuneri cu privire la ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. 

(4)  COM(2007)223 – Punerea în aplicare a programului comunitar pentru o rată mai 
bună de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă şi pentru o competitivitate 
sporită a întreprinderilor din UE: Progresele înregistrate în 2006 şi etapele ulterioare 
de parcurs în vederea unei propuneri privind baza de impozitare consolidată comună 
pentru corporaţii. 

(5)  COM(2005)532 – Punerea în aplicare a Programului Comunitar de la Lisabona – 
Comunicarea Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European – Contribuţia 
politicilor fiscale şi vamale la realizarea Strategiei de la Lisabona. 
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Rezumat. Acest articol si propune sa abordeze unele aspecte de nuanţa privind  
problema desfăşurării unei evaluări de decizie de investiţie în condiţii de incertitudine. 
Abordarea  începe prin a cerceta sursele de incertitudine,  continua prin a prezenta 
utilizarea unei rate de actualizare în funcţie de risc, metoda echivalentului sigur, implicarea 
modelului de distribuţie statistică în fluxul de lichidităţi inclusiv corelaţia cu modelul 
CAPM. 

 
Cuvinte-cheie: bugetizare de capital; risc; valoare actualizată netă; rată de 

actualizare; incertitudine. 
 

Clasificare REL  1A, 7J, 10B, 11D 
 
 

Surse de incertitudine 
 

În majoritatea dezbaterilor privind  decizia de investire  în condiţii de certitudine, se 
presupune  că majoritatea informaţiilor necesare procesului decizional sunt deja cunoscute. 
În fapt, informaţia necesară pentru evaluarea investiţiilor  nu este întotdeauna cunoscută cu 
certitudine sau este o dimensiune estimată. Incertitudinile afectează variabile precum costul 
capitalului şi fluxul de lichidităţi, şi pot modifica setul de proiecte acceptabile. Prin urmare, 
procedurile de decizie de investire în condiţii de incertitudine necesită perfecţionarea 
ipotezelor de acurateţe pentru evaluarea proiectelor de investiţii cu inserarea factorilor  risc. 

Există trei tipuri principale de riscuri care afectează deciziile de investire şi reprezintă 
totodată şi principalele surse de incertitudine. Acestea sunt: (1) riscul de afaceri – riscul inerent 
fluxului de lichidităţi al firmei independent de modul de finanţare; (2) riscul financiar – riscul 
suplimentar asumat de  acţionarii firmei în condiţiile utilizării creditelor în finanţare; şi (3) riscul 
inflaţiei – risc ce apare din instabilitatea puterii de cumpărare a monedei. 

Riscul de afaceri reprezintă incertitudinea privind mărimea rezultatului din 
exploatare viitor, (EBIT), este inerent activităţii de exploatare a firmei. Acesta este determi-
nat, pe de o parte, de structura costurilor de exploatare ale firmei (costuri variabile versus 
fixe), de performanţă în managementul şi controlul costurilor dar, pe de altă parte, de tipul 
de produs realizat şi de modul de absorbţie a acestuia pe piaţă în funcţie de ciclul economic.  
De obicei, firmele industriale obţin un produs care se încadrează într-una din următoarele 
trei categorii: (1) mărfuri de strictă necesitate sau pentru consumul de zi cu zi – mărfuri pe 
care clientul trebuie să le achiziţioneze pentru că reprezintă necesităţi precum hrana, 
îmbrăcămintea, igiena personală şi confortul minimal ce nu lipsesc din coşul de consum 
obişnuit; (2) mărfuri inferioare – mărfuri din care sunt consumate cantităţi mici atunci când 
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cresc veniturile; şi (3) mărfuri de lux – mărfuri al căror consum creşte odată cu creşterea 
veniturilor. Tipul de mărfuri pe care le produce o firmă influenţează modul în care aceasta 
va fi afectată de ciclul de afaceri, adică cererea de produse depinde de climatul economic.  

Când o firmă hotărăşte să se îndatoreze prin contractare de credite, aceasta adaugă 
variabilitate randamentului aşteptat de acţionar. Acesta este riscul financiar care rezultă din 
plata de dobânzi legate de datorie, care sunt deduse din randamentele generate de activele 
firmei. Rata actuală a dobânzii (it) pe care o firmă o plăteşte pentru datoriile sale cuprinde 
rata fără risc (Rf) şi o primă de risc; variabilitatea în ratele dobânzii cuprinde această primă 
de risc. În perioadele de inflaţie şi instabilitate economică prima de risc este mare, pentru a 
compensa creditorul pentru riscurile financiare şi inflaţioniste pe care acesta le asuma. În 
perioade cu inflaţie mică şi stabilitate economică, prima de risc este mai mică. 

În evaluarea unei firme neîndatorate şi fără inflaţie, este relevant doar riscul de 
afaceri. Prin urmare, riscul financiar este zero, iar prima totală de risc cuprinde numai prima 
de risc de afaceri. În cazul firmelor îndatorate, prima totală de risc cuprinde şi prima de risc 
de afaceri şi pe cea de risc financiar. 

Un al treilea tip de risc este riscul inflaţiei. În vremuri inflaţioniste, puterea de 
cumpărare a fondurilor şi resurselor este afectată de mărimea inflaţiei. Incertitudinea şi 
fluctuaţia inflaţiei, precum şi puterea de cumpărare sunt surse de risc în deciziile de investire 
şi, prin urmare, trebuie încorporate în estimările de risc ale firmei. 

În paragrafele următoare sunt prezentate unele modalităţi de reflectare a acestor 
riscuri in decizia de investire. 
 

Metoda ratei de actualizare ajustată la risc  
În cazul unor fluxuri de lichidităţi viitoare incerte, un manager financiar se 

confruntă cu probabilitatea de distribuţie a fluxurilor de lichidităţi pentru fiecare perioadă. 
Metoda ratei de actualizare ajustată la risc a fost dezvoltată pentru a rezolva problema 
fluxurilor de lichidităţi incerte. Această metodă extinde modelul  valorii actualizate nete (o 
metodă în condiţii de certitudine) către situaţii de incertitudine. Sub formă de ecuaţie, este 

exprimată ca O
N

1t t
t

t I
)k1(

X
NPV −∑

+
=

=
                        (1) 

Unde VAN = valoarea actualizata netă a proiectului de investiţie; tX  = mediana sau 
media distribuţiei fluxurilor de lichidităţi cu risc aşteptate Xt în perioada t; kt = rata de 
actualizare ajustată la risc, corespunzând riscului fluxului de lichidităţi Xt; N = durata de 
viata a proiectului; şi Io = suma investită. 

Acest model ia în considerare în mod specific incertitudinea asociată cu viitoarele 
fluxuri de lichidităţi. Se presupune că fluxul de lichidităţi actual poate fi o gamă de valori cu 
distribuţia Xt. În cazul ecuaţiei 1, mediana sau media este considerată a fi cea mai 
reprezentativă din distribuţie. Modelul nu specifică cum să se măsoare riscul cash-flow-
urilor firmei; acesta trebuie să fie estimat în mod subiectiv de către analistul financiar. 
Totuşi, modelul îi dă posibilitatea analistului să studieze modul în care riscul afectează 
relaţia dintre variabile. 

De exemplu, presupunând că investitorii au aversiune la risc, o creştere a riscurilor 
fluxurilor de lichidităţi duce de obicei la o rată de actualizare mai mare, pentru a compensa 
riscul asumării proiectului de investire.  Folosirea unei rate de actualizare mai mari, kt, scade 
valoarea fluxurilor de lichidităţi, iar aceasta duce la creşterea şansei unui VAN negativ şi 
respingerii proiectului. 

Totuşi, necesitatea de estimare a unei rate de actualizare este un alt dezavantaj al 
metodei ratei de actualizare ajustată la risc. Pentru că rata de actualizare este estimată 
subiectiv de către utilizator, aceasta diferă de la o persoană la alta. Astfel, această metodă nu 
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permite determinarea obiectivă a valorii unui proiect de investiţie riscant, decât dacă kt poate 
fi estimată în mod obiectiv. 

Evoluţii recente în cadrul modelului de evaluare a activelor financiare (CAPM) 
integrează cadrul stabilirii preţului de echilibru al pieţei de capital. Această abordare a ajutat la 
obţinerea unei estimări obiective a ratei de actualizare ajustată la risc. Totuşi, acest model 
presupune pieţe de capital perfecte, şi faptul că toţi participanţii la piaţa de capital au aşteptări 
omogene în ceea ce priveşte perspectivele tuturor titlurilor financiare şi investiţiilor. Aceste ipoteze 
pot reduce utilitatea CAPM atunci când acesta este folosit pentru estimarea ratei de actualizare. 
Pentru ilustrarea acestei metode prezentam Exemplul 1 din Anexe.  

În acest caz, proiectul va avea un VAN negativ, care ar descreşte valoarea firmei, 
prin urmare proiectul trebuie respins.  

În numeroase cazuri practice, informaţia necesară pentru determinarea ratei de 
actualizare ajustată la risc nu este disponibilă sau este extrem de costisitor de obţinut. Istoric 
s-au remarcat unele abordări practice în sprijinul estimării ratei de actualizare ajustată la risc 
precum metoda similitudinii*  şi metoda de calcul beta. 

Fuller şi Kerr (1981) au propus  metoda similitudinii pentru a estima rata de actualizare 
ajustată la risc. Ei au considerat că dacă pot fi identificate o firmă sau un proiect similare, ce se 
aseamănă foarte mult cu firma şi proiectul analizate, atunci informaţia pieţei despre proiectul 
asemănător poate fi utilizată pentru a estima rata de actualizare în funcţie de risc, care poate fi apoi 
folosită în cadrul NVP. În practică, metoda similitudinii poate fi dificil de implementat pentru că o 
firmă sau un proiect asemănător  sunt extrem de greu  de găsit. 

O altă abordare pentru estimarea ratei de actualizare ajustată la risc este abordarea 
calculului beta. În mod normal, măsurile beta, pentru risc, sunt determinate prin regresia 
randamentelor istorice ale unei anumite firme sau ale unui proiect, în comparaţie cu 
randamentele indicelui de piaţă. În locul folosirii profiturilor de piaţă ale proiectului, care 
pot să nu fie disponibile, dimensiunea contabilă a randamentelor, de exemplu EBIT/total 
active poate fi utilizat într-o funcţie de regresie în raport cu indicele de piaţă.  
 

Metoda echivalentului sigur 
Până acum am arătat că de fiecare dată când randamentele unui proiect sau ale unui 

activ financiar au un anumit nivel de risc se pot face ajustări pentru acest risc prin 
modificare ratei de actualizare, astfel încât o rată mai mare sa reflecte o situaţie mai riscantă. 
Cu toate acestea, şi  numărătorul – fluxul de lichidităţi – din ecuaţia valorii actualizate poate 
fi ajustat pentru a reflecta riscul.  

Metoda echivalentului sigur corectează mai degrabă valoarea estimată a fluxului de 
lichidităţi riscant decât rata de actualizare. Această metodă foloseşte conceptul economic al 
teoriei utilităţii, care dă o formă preferinţelor individuale, şi este un instrument util pentru 
analizarea luării deciziilor. Utilitatea este definită ca satisfacţia pe care un individ o primeşte 
din diferite activităţi.  

Factorul de decizie evaluează fluxurile de lichidităţi riscante prin ataşarea la acestea 
a unei utilităţi probabile. Această estimare de utilitate este aproximativ egală cu utilitatea 
rezultată din aceeaşi sumă fără riscuri a fluxurilor de lichidităţi. Când factorul de decizie 
execută acest proces pentru fiecare flux de lichidităţi, rezultatul este o serie de echivalenţi 
siguri. În acest mod, evaluarea capitalului în condiţii de incertitudine se reduce la evaluarea 
capitalului în condiţii de certitudine, şi pot fi utilizate criteriile de decizie aplicate 
investiţiilor „sigure”. În cadrul acestei abordări, coeficientul de risc γ ar putea fi măsurat ori 
pentru riscul total (variaţie de profit), ori pentru riscul sistematic (beta). Funcţia de utilitate 

                                                           
* Este o metodă pentru estimarea costului de capital pentru un proiect propus nou sau pentru o linie de produse. 
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ar putea veni din partea managerului individual sau a factorului de decizie, sau ar putea fi un 
echivalent pentru curba de utilitate percepută a acţionarilor firmei.  

 Având în vedere curba de indiferenţă a unui proiect financiar, sau a investitorilor 
în general, valoarea proiectului poate fi determinată după cum urmează: 

– Se înlocuieşte  rata de actualizare fără riscuri cu rata de actualizare în funcţie de 
riscuri k1, din numitorul ecuaţiei 1. 

– Se determină factorul de echivalare al echivalentului sigur, (α), prin împărţirea 
echivalentului sigur (suma sigură) a unui profit riscant la profitul riscant, Ct,  

– Se calculează valorile α pentru toate categoriile de flux de lichidităţi (Ct); 
acestea se vor ordona de la 1 (γ = 0) la 0 (γ mare) presupunând că investitorul 
nu este de acord cu riscurile.  

– Se calculează echivalentul sigur având în vedere funcţia de aversiune pentru riscul de 
piaţă şi gradul de risc din profitul riscant: echivalentul sigur al Ct = αtXt. 

Prin urmare, evaluarea unui proiect ar fi următoarea: 
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Cu acest model, efectele diferitelor riscuri sunt încorporate în fluxurile de  
lichidităţi anuale. Ilustrarea aplicabilităţii acestei metode este prezentată în Exemplul 2 din 
Anexe. 

 
Abordarea CAPM pentru metoda echivalentului sigur 
Considerăm ecuaţia de bază a CAPM ce poate fi definit ca: 
E(Ri) = Rf + [E(Rm) – Rf] 2

m

im

σ

σ  

unde Ri = rata profitului proiectului; Rf = rata fără riscuri; Rm = rata de profit a pieţei;            
σim = covarianţa între Ri şi Rm; şi σm

2 = variaţia lui Rm. 

Prin definiţie: 
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Înmulţind ambele părţi ale acestei ecuaţii cu Vi şi rearanjându-le, vom obţine 

valoarea pieţei pentru firma i astfel: [ ]
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Pentru a afla valoarea de piaţă a unui proiect, vom redefini ecuaţia (3) ca: 
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; Vi
0 = valoarea de piaţă a proiectului; 

Xi
0 = fluxul de lichidităţi al proiectului; Xi

0 = Xi
0 preconizat; şi I0 = investiţia iniţială.  

Combinând ecuaţia VAN cu ecuaţia (4) , avem: VAN0 = Vi – Io. 
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În ecuaţia (4), numărătorul Xi
0 – [E(Rm) – Rf] 2

m
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 este analoagă cu cea αtXt 

a metodei echivalentului sigur. Diferenţele majore dintre aceşti doi numărători sunt: 
(1) αt este determinat în mod unic pentru fiecare individ; prin urmare, fiecare factor 

de decizie poate avea o estimare diferită a αt; 

(2) termenul de primă de risc CAPM [E(Rm) – Rf] 2
m

m
0

i R,XCOV

σ








 este determinat din 

informaţiile despre proiect şi piaţă, şi există o singură valoare pentru această expresie; 
(3) αtXt se bazează pe teoria utilităţii; şi 
(4) Xi

0 – I0[E(Rm) – Rf] βi se bazează pe o comportare raţională în pieţe. Metoda este 
ilustrata în Exemplul 3 din Anexe. 

 
Rata de actualizare în funcţie de riscuri versus metoda echivalentului sigur 
Metoda ratei de actualizare în funcţie de riscuri implică reflectarea riscurilor de 

investiţie prin ajustările ratei de actualizare . Metoda echivalentului sigur implică reflectarea 
riscurilor de investiţie prin ajustările fluxului de lichidităţi. Totuşi, conform lucrării 
publicate de Robichek şi Myers (1966), metoda echivalentului sigur, deşi este o metodă mai 
complicată, este net superioară din punct de vedere teoretic, în special dacă riscul este 
perceput ca o funcţie de timp în creştere. 

Din moment ce ambele metode sunt utilizate pentru a evalua fluxuri de lichidităţi 
viitoare nesigure, cele două modele ar trebui să ofere aceeaşi valoare pentru un curs dat de 
fluxuri de lichidităţi. În plus, valoarea prezentă a fluxului de lichidităţi din fiecare perioadă 
ar trebui să fie aceeaşi în cadrul acestor două modele de evaluare, pentru fiecare perioadă t: 
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Rearanjând termenii acestei ecuaţii, obţinem: 
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Din αt şi αt+1, putem scrie rata de actualizare pentru risc, r1, pe baza ratei fără riscuri 

Rf, şi a coeficientului echivalentului sigur, după cum urmează: 1
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PR reprezintă prima de risc şi este un număr pozitiv pentru că α1/t<1. Ecuaţiile (6) şi 
(7) implică faptul că αt este o funcţie de timp descrescătoare. Dacă valorile Rf şi PR sunt 
constante în timp, o primă de risc dată are un impact din ce în ce mai mare asupra αt, pe 
măsură ce orizontul de timp se prelungeşte. Acest fenomen se întâmplă datorită faptului că 
prima de risc însăşi este compusă, şi există un efect cumulativ în factorul de actualizare din 
perioada t, 1/(1+Rf+RP). Prin compararea ecuaţiei (6 ) cu ecuaţia (7) observăm că: 
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αt+1< αt                                                              (8) 
Ecuaţia 8 sugerează faptul că prin folosirea unei rate de actualizare constante în 

analiza de evaluare a capitalului, riscul creşte de-a lungul timpului. Prin urmare, metoda 
ratei de actualizare în funcţie de riscuri cu rata de actualizare constantă nu este potrivită 
pentru proiectele de evaluare a investiţiilor care au un risc constant. 
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Anexe 
 

EXEMPLUL 1 
Metoda ratei de actualizare ajustată la risc 
S-a efectuat o analiza contextul real al unei firme  care evaluează o investiţie pentru 

o nouă linie de producţie. Firma estimează că proprietăţile acestui produs îi conferă o 
existenţă de aproximativ patru ani. Rata actuală fără riscuri este de 9 la sută. Previziunile 
asupra inflaţiei şi tendinţelor economice indică faptul că o primă de risc de 6 la sută este 
corespunzătoare în acest caz.  

Investiţia iniţială este de 3.000 mii RON. În primul an, fluxul de lichidităţi 
previzionat este de 750 mii RON. În cel de-al doilea an, această sumă creşte la 820 mii 
RON. Firma se aşteaptă ca fluxurile de lichidităţi din cadrul proiectului să scadă în cel de-al 
treilea an la 565 mii RON, apoi să crească în al patrulea an la 780 mii RON. În acest caz, 
fluxul de lichidităţi previzionat este un flux de lichidităţi mediu. 

Având în vedere aceste sume, să estimăm dacă este de dorit ca firma să iniţieze 
proiectul, luând în calcul circumstanţele economice. Ştim că N = 4 ani; k = rata fără risc + 
prima de risc estimată (9% + 6% = 15%); şi Io = 3.000 mii RON. cunoaştem de asemenea 
media fluxului de lichidităţi: X1 = 750; X2 = 820; X3 = 565; şi X4 = 780. Prin urmare, 

4321 )15.1(
780

)15.1(
565

)15.1(
820

)15.1(
750PV

+
+

+
+

+
+

+
=  

= 750(VPF1, 15%) + 820(VPF2, 15%) + 565(VPF3, 15%) + 780(VPF4, 15%) 
= 750(.8696) + 820(.7561) + 565(.6575) + 780(.5718) 

=2089,68  
VAN = 2089,68  – 3000 

= (910,32) mii RON 
 

EXEMPLUL 2 
Metoda echivalentului sigur 
O firmă doreşte să realizeze un proiect pentru care fluxurile de  lichidităţi sunt 

incerte din cauza climatului economic. Proiectul are o durată de 3 ani (N = 3 ani) şi o 
investiţie iniţială de 600.000 mii RON . Randamentul curent al pieţei de titluri de stat este de 
9 la sută (Rf = 9%), iar profitul sigur de γ = 1 este de 120.000 mii RON. Care este NPV al 
proiectului, având în vedere fluxurile de lichidităţi în funcţie de riscuri şi următoarea 
perioadă de fluxuri de lichidităţi: 
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Anul Fluxul de lichidităţi (Xt) 

0 
1 
2 
3 

(600.000) 
150.000 
300.000 
400.000 

Factorul de reglare sigur (αt) este calculat pentru fiecare perioadă după cum urmează: 
profit sigur αi = profit riscant 

120.000 α1 = 150.000 = .8 
 

120.000 α2 = 300.000 = .4 
 

120.000 α3 = 400.000 = .3 

Echivalentul sigur al lui Xt pentru fiecare perioadă este calculat prin înmulţirea 
profitului preconizat cu factorul de echivalare sigur obţinut mai sus: 

Ct = αtXt 
C1 = .8 (150.000 um.) = 120.000 um. 
C2 = .4(300.000 um.) = 120.000 um. 
C3 = .3(400.000 um.) = 120.000 um. 

120.000 um. 120.000 um. 120.000 um. VAN = (1+.09)1 + (1+.09)2 + (1+.09)3 – 600.000 um. 
î 

=120.000 um.(2.531) – 600.000 um. = – 296.24 4um. 
 

Prin urmare, proiectul are un VAN  negativ şi  trebuie respins. 
 

EXEMPLUL 3 
   

Abordarea CAPM pentru metoda echivalentului sigur  
O firmă consideră un proiect de investiţie cu următoarele valori: 

 Rata fără riscuri (Rf) = 9% 
 Rata profitului pe piaţă (Rm) = 13%  
 Fluxul de lichidităţi (Xi) = 750  mii RON 
 Investiţia iniţială (I0) =  6.000 mii RON 
 Beta (βi) = .70 
 σ2

m = .03 

Din ecuaţia (4) obţinem:  
( )

)09(.
196750

)09(.
)03(.

)700)(30)(.70(.09.13.750
V 0

i
−

=
×−−

= = 6.155 mii RON 

VAN0    =  6.155 mii RON – 6.000 mii RON = 155 mii RON 
Din moment ce costul proiectului este de 6.000 mii RON, iar valoarea proiectului 

este de 6155 mii RON, valoarea prezentă netă este de 155 mii RON, iar proiectul ar trebui să 
fie acceptat. 
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Rezumat. Proiectul se concentrează asupra relaţiei dintre ratingul corporativ şi 
ratingul de ţară. Perspectiva este predominant empirică. Se formulează o serie de ipoteze 
vizând conţinutul şi sensul relaţiei dintre cele două variabile care ulterior sunt testate prin 
implementarea a diferite metode statistice. Se vizează îndeosebi un potenţial impact al 
ratingului de ţară asupra ratingului corporativ, esenţa fiind reprezentată de diferenţierea 
acestui impact în funcţie de localizarea segmentului corporativ în ţările emergente sau 
ţările dezvoltate. De asemenea, demersul de cercetare este orientat asupra identificării 
implicaţiilor acestei corelaţii asupra mecanismelor de finanţare ale segmentului corporativ 
din ţările emergente. Studiul de caz este realizat prin valorificarea unei baze de date 
conţinând informaţii de natură financiară referitoare la  120 de companii. 

 
Cuvinte-cheie: rating; riscul suveran; riscul idiosyncratic; globalizare; efectul 

„sovereign ceiling”. 
 

JEL Classification Numbers: G21, G30, G33 
 
Introducere 
 
Corelaţia dintre ratingul corporativ şi ratingul de ţară reprezintă o temă de cercetare 

actuală, modernă, cu multiple implicaţii atât la nivel microeconimic, cât şi la nivel 
macroeconomic. S-au realizat diverse cercetări privind etapele esenţiale care trebuie urmate pentru 
atribuirea unui rating corporativ viabil, în special în cazul selectării celor mai semnificativi 
indicatori financiari care ulterior vor fi integraţi în funcţia scor finală. De asemenea, s-a remarcat 
faptul că la nivel global ratingul corporativ este influenţat de riscul de ţară. Basel 2 a introdus 
conceptul de limitare impusă de ratingul de ţară asupra ratingului corporativ(1). 

În acest mod, ratingul corporativ este abordat dintr-o perspectivă multidimensio-
nală, fiind influenţat nu  numai de mediul intern al întreprinderii, ci şi de mediul 
macroeceonomic în care corporaţia este localizată.  

Criza financiară asiatică, dar şi cea actuală determinată în principiu de produsele 
financiare structurate, evidenţiază importanţa ratingului corporativ. În plus, procesul de 
globalizare a determinat orientarea unor fluxuri investiţionale importante către ţările 
emergente, atrase în principiu de perspectivele de randament mult mai mari. În acest 
context, este important ca atât riscul idiosincratic, cât şi riscul sistemic să fie reflectate în 
ratingul corporativ.  
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În cazul ultimelor crize financiare, agenţiile de rating au fost acuzate pentru 
incapacitatea lor de a adopta un comportament anticiclic. În esenţă, nu au reuşit să 
previzioneze deteriorarea ratingului corporativ şi evitarea colapsului, ele acţionând mai 
degrabă în virtutea anticipaţiilor autorealizatoare. Astfel, ratingul corporativ şi-a pierdut 
semnificaţia predictivă, el devenind eminamente prociclic.  

De asemenea, s-a remarcat faptul că în contextul globalizării financiare actuale, un 
rating corporativ viabil nu poate fi obţinut decât prin aplicarea unui model de scoring 
adaptat particularităţilor implicate de fiecare ţară în care corporaţia este localizată.   

Aplicaţia comercială cea mai frecvent utilizată – RiskCalc – implică o astfel de perspec-
tivă globală asupra ratingului corporativ, dezvoltând câte un model adaptat particularităţilor 
fiecărei ţări dezvoltate. Din păcate, ţările emergente nu beneficiază de astfel de modele, fiind 
valorificate în cazul lor similarităţile existente între sistemele contabile. Pe baza acestor similarităţi 
sunt aplicate şi în cazul lor modelele specifice ţărilor emergente – proxy models (Bharath, 
Shumway, 2004).    

Cele mai recente teorii referitoare la relaţia dintre cele două variabile converg către 
ideea unei corelaţii profunde între ratingul corporativ şi ratingul de ţară în cazul ţărilor 
emergente (Peter, Graandes, 2005); în cazul celor dezvoltate, s-a evidenţiat că riscul 
idiosincratic este determinant în procesul de atribuire a unui rating corporativ, cel sistemic 
neavând aceeaşi importanţă datorită gradului mai mare de stabilitate macroeconomică. 

Articolul vizează modul în care ratingul de ţară influenţează performanţa financiară 
a segmentului corporativ. Studiul de caz include informaţii de natură financiară referitoare la 
cele 150 de companii localizate în ţări dezvoltate şi emergente. Două teste statistice – unul 
incluzând o regresie, celălalt incluzând verificarea cauzalităţii de tip Granger – sunt, de 
asemenea, realizate.  

Articolul este structurat astfel: secţiunea 2 cuprinde cadrul conceptual de abordare a 
corelaţiei dintre cele două variabile, secţiunea 3 include studiul de caz, iar secţiunea 4 este 
consacrată concluziilor finale. 

 
Secţiunea 2  
Oportunitatea studierii relaţiei dintre cele două variabile se conturează din 

perspectiva: 
Globalizării financiare – Orientarea segmentelor de business ale marilor corporaţii 

internaţionale către ţările emergente în căutarea unor noi surse de profitabilitate a determinat 
apariţia necesităţii unei gestionări performante a riscului de credit. Modelele KMV 
aparţinând Moody’s si RiskMetrics aparţinând Standard&Poor’s care sunt, în general, 
utilizate de marile corporaţii, nu sunt adaptate ţărilor emergente, acesta reprezentând un 
filon de cercetare actual pentru laboratoarele lor de cercetare financiară; 

Implementării Basel 2 – În virtutea noului Acord Basel II, respectiv a abordării interne a 
ratingului, fiecare instituţie de credit va trebui să îşi elaboreze propriul model de evaluare a riscului 
de credit în perspectiva elaborării unui rating intern. În România, Basel II va fi implementat în 
mod obligatoriu începând cu 2008. În consecinţă, modelul îşi va regăsi o arie de aplicabilitate 
extinsă şi din această perspectivă, întrucât băncile româneşti se află într-un stadiu incipient în 
privinţa elaborării propriilor modele de evaluare a riscului de credit. 

Din perspectiva internaţională asupra riscului de credit, Basel II implică o limitare a 
ratingului corporativ la nivelul ratingului de ţară. Astfel, o corporaţie nu poate primi un 
rating superior celui aferent ţării în care îşi desfăşoară activitatea (Marcel Peter, Martin 
Grandes, 2005). Astfel, proiectul va viza surprinderea corelaţiei dintre cele două variabile 
(rating corporativ-rating de ţară), ca şi a efectului acestei corelaţii asupra structurii financiare 
şi a deciziei de finanţare.  
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Restructurărilor profunde înregistrate de segmentul corporativ din ţările emergente 
prin prisma integrării în Uniunea Europeană – Falimentul corporativ a devenit un fenomen 
frecvent datorită presiunii concurenţiale manifestate pe piaţă. În consecinţă, utilitatea unui 
astfel de model poate fi apreciată şi din perspectiva internă a întreprinderii care îşi evaluează 
în mod independent şansa de supravieţuire pe piaţă şi care sunt preocupate de adaptarea unei 
structuri financiare optime, capabilă să surmonteze o astfel de probabilitate. 

Conceperii managementului financiar solid sub forma unui promotor al dezvoltării 
durabile – Luând în considerare impactul negativ accentuat al falimentului corporativ asupra 
stabilităţii mediului macroeconomic, managementul financiar devine o modalitate de 
prevenire şi contracarare a efectelor adverse ale acestui fenomen, evitarea lui reprezentând 
un suport pentru creşterea durabilă (Hochrainer, 2005). Segmentul corporativ este o sursă de 
creştere economică importantă; din această perspectivă, modelul elaborat în cadrul acestui 
proiect de cercetare va prezenta un grad de utilitate ridicat. Astfel, va constitui un suport 
operaţional important pentru managerii financiari din ţările emergente est-europene, în 
direcţia asigurării unei predicţii cu un grad ridicat de acurateţe, ceea ce va permite un 
management mai performant al riscului de faliment corporativ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Rata falimentului corporativ în ţările est-europene 
Sursa: www.coface.ro 

 
Damodaran (2004) susţine că este necesară determinarea gradului de expunere al 

fiecărei companii multinaţionale la riscul de ţară prin integrarea primei de risc aferente 
riscului de ţară în costul capitalului. Această primă de risc este corelată cu ratingul de ţară 
furnizat de agenţiile de rating în concordanţă cu indicatorii de stabilitate macroeconomică.     

Spre deosebire de ţările dezvoltate, în care transparenţa ratingului de credit este 
fundamentată în mod legal, la nivelul Standardelor Internaţionale de Contabilitate, dar şi la 
nivelul legislaţiei referitoare la falimentul corporativ, întreprinderile din ţările emergente nu 
se supun aceloraşi rigori. În concordanţă cu ultimul raport publicat de Banca Reglemen-
tărilor Internaţionale, ceea ce confirmă teoria asimetriei informaţionale.  

 
Secţiunea 3  
3.1 Baza de date si metodologia 
Sursele informaţionale utilizate în elaborarea studiului de caz sunt:  
 Divizia de Creditare Hewlett-Packard, care conţine informaţii de natură 

financiară referitoare la întreprinderile localizate atât în ţările emergente, cât şi 
în ţările dezvoltate;  

 Site-ul agenţiei Bloomberg, de unde sunt extrase informaţii referitoare la 
ratingul aferent ţării în care întreprinderea este localizată. 
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Setul de indicatori financiari care vor fi analizaţi sunt: Rata lichidităţii curente (I1), 
Rata lichidităţii acide (I2), Rata de acoperire a datoriei pe termen scurt (I3), Rentabilitatea 
economica a activelor (I4), Profitul Brut /Active Totale (I5), Cheltuieli Curente/Cifra de 
afaceri (I6), Datorii/Activ Economic (I7), Rata de acoperire a dobânzii(I8), 

Datoria pe Termen Scurt/Datorii Totale(I9), Leverage (I10), Viteza rotaţie a creanţelor 
(I11), Viteza de rotaţie a datoriilor pe termen scurt (I12), Viteza de rotaţie a activelor circulante nete 
(I13), Viteza de rotaţie a Activelor Totale (I14 ), Scorul Altman Z (I15). 

Punctul iniţial al studiului de caz va fi reprezentat de realizarea unei analize 
comparative a indicatorilor financiari care caracterizează companiile localizate în ţări 
emergente şi ţări dezvoltate din punctul de vedere al statisticilor descriptive.  

Iniţial companiile vor fi analizate la nivelul global, care exclude o potenţială 
influenţă a ratingului de ţară. 

Următoarea etapă implică divizarea companiilor în funcţie de tipul de ţară – 
dezvoltată, respective emergenţa – în care sunt localizate tocmai din perspective ilustrării 
unei potenţiale influenţe a ratingului de ţară asupra ratingului corporativ.  
 

3.2. Analiza statisticilor descriptive ale indicatorilor financiari  
 

Tabelul 1 
Analiza Statisticilor Descriptive ale indicatorilor financiari caracteristici  
companiilor localizate atât în ţările emergente, cât şi în ţările dezvoltate 

 Mean Minimum Maximum Sum Variance Std.Dev. 
VAR1 1.299178 0.34 2.4 94.84 0.265854 0.51561 
VAR2 0.789589 0 2.35 57.64 0.404233 0.635793 
VAR3 1.35589 -1.01 99.62 98.98 0.118547 0.344307 
VAR4 33.71695 -95.77 151.24 2461.337 2821.852 53.1211 
VAR5 29.34014 -4.91 822 2141.83 47.17449 6.868369 
VAR6 16.44288 -1.05 112.47 1200.33 463.7833 21.53563 
VAR7 10.179 -7.24 122.69 743.067 686.9522 26.20977 
VAR8 4.104658 -5.44 100 299.64 446.7089 21.13549 
VAR9 79.52274 20.46 100 5805.16 422.2766 20.54937 

VAR10 6.590521 -6.24 43.21 481.108 17.58127 4.193002 
NEWVAR11 19.75863 0 900.66 1442.38 24.09328 4.908491 
NEWVAR12 11.42027 0 293.3 833.68 6.753293 2.59871 
NEWVAR13 21.28822 0 96.71 1554.04 538.9705 23.21574 
NEWVAR14 8.927973 0.34 2.4 660.67 0.100403 0.316864 
NEWVAR15 10.11288 0 2.35 738.24 0.524959 0.724541 

Sursa: prelucrare proprie. 
 

Analiza comparativă relevă faptul că statisticile descriptive ale companiilor grupate 
la nivel global (nediferenţiate în funcţie de localizare) sunt mai puţin performante decât 
statisticile descriptive ale companiilor localizate în ţările dezvoltate. Valoarea mediană 
corespunzătoare ratei de lichiditate curentă este 1,3 pentru cazul global, respectiv 1,45 şi 
1,23 pentru cazul companiilor localizate în ţările dezvoltate şi emergente.   

Valoarea minimă corespunzătoare ratei de acoperire a dobânzii este -5,44 la nivel 
global, ceea ce echivalează cu valoarea corespunzătoare ţărilor emergente. 

Pragul maxim atins pentru indicatorul referitor la ponderea datoriei pe termen scurt 
în datoriile totale (I9) este 100 pentru cazul global şi cazul ţărilor dezvoltate şi 41,61 pentru 
cazul ţărilor emergente. 

Este evident faptul că majoritatea companiilor localizate în ţările emergente au 
adoptat mecanisme de finanţare bazate pe contractarea unor datorii pe termen lung deoarece 
o pondere ridicată a datoriei pe termen scurt în datoriile totale le va conferi un risc mai 
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ridicat. De asemenea, efortul implicat de datoria pe termen lung este considerat a fi unul mai 
puţin solicitant decât cel implicat de datoria pe termen scurt din perspectiva faptului că datoria 
pe termen lung presupune eşalonare în timp. Deviaţiile standard corespunzătoare indicatorilor 
financiari ai companiilor localizate în ţările emergente sunt superioare deviaţiilor standard ale 
indicatorilor financiari caracteristici companiilor localizate în ţări dezvoltate. Instabilitatea 
conferită the mediul macroeconomic este predominantă în cazul ţărilor emergente.   
 

Tabelul 2 
Analiza statisticilor descriptive ale indicatorilor financiari caracteristici  

companiilor localizate în ţările dezvoltate 
Descriptive Statistics (developped.sta) 
      Standard 
 Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Error 
VAR1 1.454091 0.34 2.4 0.265854 0.51561 0.109928468 
VAR2 0.690455 0 2.35 0.404233 0.635793 0.135551586 
VAR3 0.060455 -0.04 1.6 0.118547 0.344307 0.073406528 
VAR4 30.06591 -95.77 151.24 2821.852 53.1211 11.3254573 
VAR5 4.224091 -4.91 23.88 47.17449 6.868369 1.46434118 
VAR6 34.2 -0.78 112.47 463.7833 21.53563 4.591411661 
VAR7 22.6 0.49 122.69 686.9522 26.20977 5.587942337 
VAR8 5.851818 -1.56 100 446.7089 21.13549 4.506101666 
VAR9 45.61182 20.46 98.81 422.2766 20.54937 4.381140398 
VAR10 8.919091 1.38 17.18 17.58127 4.193002 0.893951031 
NEWVAR11 6.393636 0 13.67 24.09328 4.908491 1.046493743 
NEWVAR12 4.315455 0 8.86 6.753293 2.59871 0.554046792 
NEWVAR13 11.03955 0 96.71 538.9705 23.21574 4.949611882 
NEWVAR14 0.541364 0 1.26 0.100403 0.316864 0.067555638 
NEWVAR15 1.174545 0.03 3.46 0.524959 0.724541 0.154472608 

Sursa: prelucrare proprie. 
 

Varianţa corespunzătoare gradului de îndatorare a companiilor localizate în ţările 
emergente este 57,23, 4,19 în cazul ţărilor dezvoltate şi 47,24 la nivel global.  

Scorul Z al lui Altman are, de asemenea, cea mai ridicată varianţă la nivelul ţărilor 
emergente -4.761,22, în timp ce în cazul ţărilor dezvoltate atinge valoarea de 0,52. La nivel 
global înregistrează valoarea de 4.761,22.  
 

Tabelul 3 
Analiza statisticilor descriptive ale indicatorilor financiari caracteristici  

companiilor localizate în ţările emergente 
Descriptive Statistics (emerging.sta)      
       Standard 
  Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Error 
VAR1  1.232353 0.71 2.25 0.084034353 0.289887 0.040592 
VAR2  0.832353 0.11 1.95 0.087594353 0.295963 0.041443 
VAR3  1.914706 -1.01 99.62 194.7722494 13.95608 1.954242 
VAR4  35.2919 -13.22 131.92 910.1966381 30.16947 4.22457 
VAR5  40.17451 -4.65 822 22722.67121 150.7404 21.10788 
VAR6  8.782941 -1.05 49.6 124.6231652 11.16347 1.563199 
VAR7  4.820922 -7.24 45.58 70.74037531 8.41073 1.177738 
VAR8  3.35098 -5.44 41.61 45.64819702 6.756345 0.946078 
VAR9  94.15098 49.2 100 116.724709 10.80392 1.512852 
VAR10  5.586039 -6.24 43.21 57.23845368 7.56561 1.059397 
NEWVAR11  25.52392 2.02 900.66 15656.37509 125.1254 17.52107 
NEWVAR12  14.4851 1.43 293.3 1716.249129 41.42764 5.80103 
NEWVAR13  25.70922 -634.8 361.5 12585.72437 112.1861 15.7092 
NEWVAR14  12.64373 1.2 472.82 4321.052276 65.73471 9.204701 
NEWVAR15  13.96863 1.94 497 4761.224396 69.00163 9.66216 

Sursa: prelucrare proprie. 
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Valorile minime pentru toţi indicatori financiari sunt atinse în cazul întreprinderilor 
localizate în ţările emergente, în timp ce valorile maxime sunt înregistrate în cazul 
întreprinderilor localizate în ţările dezvoltate.  

Din această perspectivă, se validează teoria potrivit căreia mediul macroeconomic 
are un impact puternic asupra ratingului corporativ. Volatilitatea macroeconomică implicată 
de ţările emergente afectează evoluţia variabilelor financiare.   

 
3.3. Perspectiva empirică asupra relaţiei dintre ratingul corporativ şi ratingul de ţară 
Pentru a aprofunda relaţia dintre cele două variabile, se va realiza o abordare de 

ordin empiric prin derularea unor teste statistice, respectiv implementarea unei regresii între 
ratingul de corporativ ca variabilă dependentă şi ansamblul de indicatori financiari ca 
variabile independente, cu potenţia impact asupra ratingului corporativ. Perspectiva empirică 
va cuprinde, de asemenea, şi derularea testului de cauzalitate Granger care va fi concentrat 
strict asupra cauzalităţii dintre cele două variabile – ratingul corporativ şi ratingul de ţară. 

Regresia iniţială este orientată cu precădere în direcţia aprecierii statisticilor 
asociate ratingului de ţară ca variabilă determinantă a ratingului corporativ. 
  

      Tabelul 4 
 Output-ul aferent regresiei dintre ratingul corporativ  

şi ansamblul de indicatori financiari 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

VAR1 1.84E-13 1.24E-13 1.486227 0.1427 
VAR2 -0.440000 1.28E-13 -3.43E+12 0.0000 
VAR3 -5.39E-17 3.34E-15 -0.016112 0.9872 
VAR4 0.420000 1.11E-15 3.77E+14 0.0000 
VAR5 0.200000 4.53E-16 4.42E+14 0.0000 
VAR6 6.85E-16 2.57E-15 0.265977 0.7912 
VAR7 0.400000 3.06E-15 1.31E+14 0.0000 
VAR8 -0.750000 6.58E-15 -1.14E+14 0.0000 
VAR9 0.270000 1.03E-15 2.62E+14 0.0000 
VAR10 -1.00E-14 7.93E-15 -1.266072 0.2106 

NEWVAR11 -6.15E-14 8.56E-15 -7.183595 0.0000 
NEWVAR12 -6.59E-15 4.86E-15 -1.357861 0.1799 
NEWVAR13 3.74E-16 4.23E-16 0.884990 0.3799 
NEWVAR15 1.15E-13 1.58E-14 7.305208 0.0000 
COUNTRAT 2.96E-15 1.80E-15 1.645720 0.1053 

R-squared 1.000000    Mean dependent var 43.17501 
Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 31.55549 
S.E. of regression 3.09E-13     Sum squared resid 5.44E-24 
Durbin-Watson stat 1.803138    

Sursa: prelucrare proprie. 
Eroarea standard asociată ratingului de ţară ca variabilă determinantă a ratingului 

corporativ este foarte scăzută – (2.96E-15) – în comparaţie cu eroarea standard asociată 
indicatorului reprezentând cheltuielile operaţionale raportate la CA netă (6.85E-16).   

Probabilitatea asociată ipotezei nule este, de asemenea, una dintre cele mai scăzute 
(0,1053).  

Analiza output-ului acestei regresii permite emiterea unei concluzii referitoare la 
existenţa unui impact manifestat de ratingul de ţară asupra ratingului corporativ.   

Pentru a rafina sensul relaţiei dintre cele două variabile, se va derula, de asemenea, 
şi testul de cauzalitate Granger.  
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Probabilitatea asociată ipotezei nule depăşeşte uşor pragul de 0,5, ceea ce nu 
permite emiterea unei concluzii stricte – acceptarea sau respingerea ipotezei nule referitoare 
la in/existenţa unui impact manifestat de ratingul de ţară asupra ratingului corporativ. 

 
Tabelul 5 

Output-ul  aferent testului Granger aplicat  
între ratingul corporativ şi ratingul de ţară 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 10/28/07   Time: 22:03 
Sample: 1 74 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  COUNTRAT does not Granger Cause SCORING 150  0.63524  0.53301 
  SCORING does not Granger Cause COUNTRAT  0.05028  0.95100 

Sursa: prelucrare proprie. 
 

Situarea probabilităţii nule în proximitatea valorii 0,5 subscrie ideii de impact 
manifestat de ratingul de ţară asupra ratingului corporativ în condiţiile unei abordări la nivel 
multidimensional prin luarea în considerare şi a altor indicatori financiari esenţiali pentru 
aprecierea performanţei financiare a companiei – lichiditate, solvabilitate, profitabilitate. 

Următoarele studii se vor axa în direcţia extinderii bazei de date pe baza căreia se 
vor aplica teste statistice. 
 

Concluzii 
Acest articol a valorificat perspectiva globală asupra ratingului corporativ, 

perspectivă ce abordează ratingul corporativ în contextul manifestării unei influenţe asupra 
sa nu  numai de către variabile care decurg strict din mediul intern al întreprinderii, de genul 
indicatorilor care reflectă performanţa financiară, ci şi de variabile care reflectă sintetic 
influenţa mediului macroeconomic – ratingul de ţară.  Studiul de caz a inclus o analiză 
profundă a statisticilor descriptive caracteristice indicatorilor financiari ai companiilor 
localizate atât în ţările emergente, cât şi în ţările dezvoltate, ca şi derularea unor teste 
statistice –Regresia sau Testul Granger construite între ratingul corporativ ca variabilă 
dependentă şi ratingul de ţară ca variabilă determinantă.  

Concluzia globală implică existenţa unei influenţe manifestate de către ratingul de 
ţară asupra ratingului corporativ. Indicatorii financiari specifici companiilor localizate în 
ţările emergente se caracterizează printr-o o volatilitate mai accentuată spre deosebire de cei 
caracteristici companiilor localizate în ţările dezvoltate.  

De asemenea, indicatorii financiari caracteristici companiilor localizate în ţările 
emergente s-au concentrat pe lichiditate şi solvabilitate în timp ce profitabilitatea şi 
indicatorii de dinamică au fost specifici companiilor localizate în ţările dezvoltate.  

Impactul ratingului de ţară asupra ratingului corporativ este un element important 
pentru managementul financiar derulat la nivelul companiilor localizate în ţările emergente 
care vor trebui să implementeze strategii mai active, adaptate nu numai riscului idiosincratic, 
dar şi riscului macroeconomic reflectat în ratingul de ţară. În acest mod, managementul lor 
financiar va trebui să fie unul multidimensional, capabil să integreze şi riscul sistemic. 

Viitoarele teme de cercetare se vor axa pe aprofundarea particularităţilor implicate 
de riscul de credit, respectiv ratingul corporativ în ţările emergente. 
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Notă 
(1) În conformitate cu Basel Commitee on Banking Supervision (2001), The new Basel 

Capital Accord. 
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Rezumat. Acest studiu are ca obiectiv identificarea factorilor micro şi 
macroeconomici care pot explica evoluţia cursurilor acţiunilor companiilor petroliere pe 
piaţa românească de capital, în perioada martie 2001-martie 2007. S-a avut astfel în vedere 
stabilirea setului de indicatori economici  care ar putea să influenţeze cursul bursier al 
acţiunilor şi care ar putea să fie folosiţi în previziunea acestuia. În general, rezultatele 
obţinute confirmă ideea general acceptată conform căreia modificările în mărimea 
indicatorilor microe şi macroeconomici pot afecta cursul acţiunilor. 

 
Cuvinte-cheie: relevanţa valorilor indicatorilor micro şi macroeconomici; decizia 

de investiţie; preţul acţiunilor petroliere. 
 
Clasificarea REL: 11B 
 
1. Introducere 
În căutarea informaţiilor financiare care au un impact relevant în decizia 

investiţională multe studii confirmă faptul că informaţia conţinută de indicatorii financiari 
explică o parte semnificativă a rentabilităţii actuale şi viitoare a acţiunilor. Începând cu 
studiile lui Fama (1981), Chen, Roll şi Ross (1986), care au relevat existenţa unei relaţii 
negative între rata inflaţiei şi randamentul aşteptat al acţiunilor, multe studii efectuate în 
diverse ţări şi pieţe au încercat să identifice corelaţiile existente variabilele macroeconomice 
şi randamentul acţiunilor. De exemplu, Mukherjee şi Naka (1995) au evidenţiat în studiul lor 
existenţa unei relaţii de cointegrare între randamentul acţiunilor şi producţia industrială din 
Japonia; Goswami şi Jung (1997) au constatat că există o relaţie pozitivă între producţia 
industrială, inflaţie, dobânzile pe termen scurt şi preţul acţiunilor firmelor din Coreea, 
respectiv o relaţie negativă între dobânzile pe termen lung, preţul petrolului şi preţul 
acţiunilor; Humpe şi Macmillan (2005) au concluzionat că preţurile acţiunilor din SUA şi 
Japonia sunt influenţate de producţia industrială şi indicele de consum; Gan, Lee, Au Yong, 
şi Zhang (2006) au demonstrat că factorii care au impact asupra preţurilor acţiunilor firmelor 
din Noua Zeelandă sunt rata dobânzii, masa monetară şi PIB-ul real. 

Pentru a explica evoluţia cursurilor acţiunilor şi principalii factori microeconomici 
care i-ar putea influenţa, alţi autori au studiat relaţia dintre PER şi performanţa investiţiei în 
acţiuni (Basu, 1977, pp. 663-682), rata de îndatorare ridicată şi preţul acţiunilor (Bhandari, 
1988, p. 507), dimensiunea firmelor, gradul de îndatorare al acestora, raportul între valoarea 
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contabilă şi valoarea de piaţă a firmei şi coeficientul de volatilitate beta (Fama şi French, 
1992), impactul dimensiunii companiilor asupra cursului bursier al acţiunilor (Muneesh, 
Sehgal, 2004, p. 89), relaţia dintre piaţă, dimensiunea companiei şi raportul între valoarea 
contabilă si valoarea de piaţă a firmei ca factori de influenţă şi cursul aşteptat al acţiunilor pe 
piaţa japoneză (Charitou, Constantinidis, 2004, p.1). 

Identificarea „forţelor” care direcţionează randamentul acţiunilor a şase companii 
petroliere din diferite ţări a făcut obiectul studiului realizat de Lanza, Manera, Grasso şi 
Giovannini (2005), care au analizat pe termen lung relaţiile existente între nivelul cursurilor 
acţiunilor companiilor petroliere şi indicele bursier relevant, rata de schimb, respectiv 
spreadul existent între preţul curent al petrolului şi cel din contractele futures. Alte studii 
relevante în direcţia identificării forţelor care influenţează sectorul energetic au fost scrise de 
asemenea în Canada de Sadorsky (2001) şi Boyer şi Filion (2004) 

Luând în considerare rezultatele acestor studii, scopul principal al analizei noastre este de 
a identifica natura relaţiei cauzale dintre preţul acţiunilor companiilor petroliere cotate pe piaţa 
românească de capital şi variabilele micro şi macroeconomice. Datorită faptului că în ultimii ani 
sectorul petrolier a cunoscut o evoluţie fluctuantă, acţiunile copaniilor petroliere au fost foarte mult 
tranzacţionate, aceasta făcându-le foarte interesante de studiat. Evoluţia preţurilor acţiunilor 
petroliere a fost crucială pentru mulţi jucători de pe piaţa de capital, deoarece nu există investitori 
care să nu deţină în portofoliu acţiuni petroliere. 

 
2. Baza de date şi metodologia studiului  
Analiza relaţiei existente între preţul acţiunilor petroliere şi variabilele micro şi 

macroeconomice selectate a fost realizată pe perioada martie 2001-martie 2007, utilizând 
date trimestriale. Studiul a avut în vedere  această perioadă pentru a beneficia de informaţii 
contabile disponibile raportate conform cerinţelor IAS. Luând în considerare lipsa datelor 
relevante în ceea ce priveşte toate companiile din sectorul petrolier, studiul a fost restrâns la 
patru companii petroliere listate la Bursa de Valori Bucureşti, şi anume: Petrom SA (SNP), 
Petrolexportimport SA (PEI), Rompetrol Well Services SA (PTR), Oil Terminal SA. 

Pentru a identifica factorii care influenţează preţul acţiunilor petroliere, a fost 
analizat un set de variabile micro şi macroeconomice. Indicatorii care au fost analizaţi sunt 
prezentaţi în tabelul 1.  

 
Tabelul 1 

Variabilele micro şi macroeconomice ale modelului 
Nr. Serii                                                   Descriere 
Variabile microeconomice 

1 CR Lichiditatea curentă = Active curente / Datorii curente 
2 ADR Solvabilitatea generala = Active totale / Datorii totale 
3 DR Rata datoriilor totale asupra activelor = Datorii totale / Active totale  
4 ER Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu / Active totale 
5 LR Rata levierului = Datorii totale / Capital propriu 
6 EFA Rata capitalurilor proprii asupra activelor imobilizate = Capital propriu / Active imobilizate 
7 DCR Rata de rotaţie a obligaţiilor = Cifra de afaceri / Datorii totale 
8 ROE Rentabilitatea financiara = Profit net / Capital propriu 

9 ROIC Rentabilitatea capitalului investit  = (Profit net+Cheltuieli cu dobânzile) / (Datorii pe termen 
lung+Capital propriu) 

10 ROA Rentabilitatea activelor = Profit net / Active totale 
11 NPM Rata marjei nete = Profit net / Cifra de afaceri 
12 ICT Rata de rotaţie a capitalului investit = Cifra de afaceri /(Datorii pe termen lung+Capital propriu) 
13 TM Marja comercială = Venituri din vânzare mărfuri – Costul mărfurilor vândute 
14 ACP Durata medie de încasare a creanţelor = Creanţe / Cifra de afaceri*360 
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15 NT Cifra de afaceri 
16 NI Profitul net/ Pierderea netă  
17 AT Rotaţia activelor = Cifra de afaceri / Active totale 
Variabile macroeconomice 

1 AER Curs schimb RON / EUR 
2 BM Masa monetară (M2) 
3 FT Balanţa comercială 

   4 CA Sold cont curent   
5 GDP Produs intern brut 
6 AIR Rata medie a dobânzilor bancare 
7 PCURALS Preţ petrol Ural (USD per baril) 
8 IO Producţia industrială  
9 FDI Investiţii directe străine 

Seriile de date macroeconomice utilizate sunt serii trimestriale din aceeaşi perioadă 
ca şi datele bursiere (începând cu primul trimestrul al lui 2001 până în primul trimestru al lui 
2007), selectate din buletine lunare publicate de Banca Naţională a României şi din 
publicaţii şi comunicate ale Institutului Naţional de Statistică. 

Pentru a calcula indicatorii microeconomici am folosit baza de date a companiei 
Vanguard. Cotaţiile bursiere ale acţiunilor companiilor petroliere au fost luate de pe site-ul 
KTD Invest. Pentru a lua în considerare modificările intervenite în nivelul variabilelor 
studiate şi impactul lor asupra cursului acţiunilor, am considerat datele estimate ca indici 
(raportul dintre valorile variabilelor la sfârşitul trimestrului din anul curent şi valoarea 
acestora la sfârşitul aceluiaşi trimestru din anul precedent). Indicele de preţ al acţiunilor a 
fost calculat raportând valoarea medie a preţurilor acţiunilor din fiecare trimestru la valoarea 
medie a preţurilor acţiunilor cotate în acelaşi trimestru din anul precedent. 

Aplicând metoda celor mai mici pătrate, am testat relaţiile existente între preţurile 
acţiunilor companiilor petroliere studiate şi aceşti factori fundamentali micro şi 
macroeconomici. Ecuaţia de regresie pe care am folosit-o este următoarea: 

ik,ik1,i10i εXβ...XββY ++++=                                                                          (1) 
unde: 

Yi – indicele cursului bursier calculat pe baza valorilor medii trimestriale pentru 
compania petrolieră „i”; 

Xi,1..k – variabilele micro şi macroeconomice selectate ca variabile explicative; 
β0 – constanta regresiei; 
β1...k – coeficientul de regresie ce reflectă contribuţia independentă a fiecărei variabile 

explicative asupra valorii variabilei dependente (indicele cursului bursier), Y;  
εi – termenii reziduali; variabilă normal distribuită cu medie zero şi dispersie constantă. 

Testul de cauzalitate Granger a fost de asemenea efectuat pentru identificarea 
existenţei unei predictibilităţi potenţiale a indicatorilor. În vederea realizării unei corecte 
evaluări a relaţiilor existente între diversele variabile studiate, au fost realizate teste de 
staţionaritate, heteroscedasticitate, autocorelare, multicolinearitate şi normalitatea reziduu-
rilor. Înainte de testarea ecuaţiilor de regresie, pentru a evita obţinerea de rezultate eronate 
ca efect al analizei unor serii de date nestaţionare, au fost realizate două serii de teste privind 
existenţa rădăcinii unitare: Augmented Dickey-Fuller (ADF) şi Phillips-Perron (PP). 

Heteroscedasticitatea este o problemă întâlnită deseori într-o serie de date, şi se 
referă la varianţa neconstantă a termenilor reziduali ai regresiei. O importantă consecinţă a 
heteroscedasticităţii este aceea că metoda celor mai mici pătrate devine ineficientă. Aceasta 
se întâmplă deoarece, în caz de existenţă a heteroscedasticităţii termenilor reziduali, unele 
observaţii sunt mai exacte (au o varianţă mai mică) decât altele. Astfel, nu putem avea 
încredere în valorile testului t-statistic pentru coeficienţii estimaţi ai regresiei. În mod cert, 
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datele caracterizate de o varianţă mai mică ar trebui să fie luate în calcul cu o pondere mai 
mare, în timp ce datele caracterizate de varianţe mari ar trebui să cântărească mai puţin în 
analiză. Pentru a testa ipoteza nulă care implică lipsa heteroscedasticităţii am utilizat testul 
White, care foloseşte o regresie auxiliară care testează dependenta dintre pătratele 
reziduurilor si toate combinaţiile posibile obţinute din celelalte variabile din model. 

Una din ipotezele estimării prin metoda celor mai mici pătrate care are ca rezultat 
caculul celor mai buni estimatori liniari nedeplasaţi este aceea că termenii reziduali sunt 
statistic independenţi. Autocorelarea reziduurilor are un efect negativ asupra modelului de 
regresie a seriilor timp de date (poate conduce la obţinerea unor estimatori ineficienţi, 
intervale de încredere incorecte pentru β etc.) fiind esenţială identificarea existenţei acesteia. 
În acest sens au fost utilizate testele Durbin-Watson test şi Breusch-Godfrey LM. 

Într-un model de regresie, neîndeplinirea ipotezei lipsei de multicoliniaritate 
conduce la existenţa estimatorilor ineficienţi şi la rezultate deplasate a testelor ipotezelor 
nule. O cale de a testa posibilitatea existenţei multicoliniarităţii între variabilele analizate 
este reprezentată de simplul calcul al coeficienţilor de corelaţie. Dacă matricea de corelaţie 
demonstrează existenţa corelaţiilor de 0,80 sau mai mari între variabile, atunci se poate 
spune că exista multicoliniaritate între variabilele respective.  

Pentru a analiza relaţiile dintre factorii selectaţi şi cursurile bursiere, am investigat 
separat fiecare din companiile analizate. Programul econometric care s-a folosit pentru acest 
studiu este E-VEIWS, versiunea 4.1, un soft dezvoltat în primul rând pentru investigarea 
seriilor timp de date. 

 
3. Rezutatele analizei datelor 
Analiza staţionarităţii datelor a fost realizată cu ajutorul testelor Augmented 

Dickey-Fuller şi Phillips-Perron. Acestea a relevat faptul că majoritatea seriilor de date nu 
sunt staţionare, fiind necesară estimarea diferenţelor de ordinul 1 sau 2. Analiza indicatorilor 
micro a fost făcută din perspectiva existenţei unei rădăcini unitare. Studiul datelor ce 
caracterizează compania SNP a evidenţiat că, exceptând cazul a câtorva variabile 
(indicatori) staţionare în nivel (ROE, ROIC, ROA, NPM, NI), o mare parte din datele 
privind nivelul a diverşi indicatori de-a lungul timpului sunt staţionare numai la nivelul 
primei sau a doua diferenţe calculate. În cazul societăţii PEI, au fost evidenţiate ca fiind 
staţionare în nivel lor alte variabile micro cum ar fi: CR, ADR, DR, ER, LR, DCR, ROIC. 
După realizarea testelor de staţionaritate ADF şi PP în cazul indicatorilor ce caracterizează 
firma PRT, doar trei au fost identificate ca fiind staţionare în nivel, şi anume: EFA, ROA, 
NPM. Tot trei variabile staţionare în nivel au fost identificate şi în cazul societăţii OIL, 
reprezentate de: ADR, EAR, EFA. Pentru restul variabilelor a fost necesară estimarea 
diferenţelor de ordinul 1 sau 2 în vederea staţionarizării datelor.  

În ceea ce priveşte rezultatele analizei staţionarităţii indicatorilor macroecomici, testul 
ADF a indicat la nivelul de 5% semnificaţie că PIB-ul, nivelul investiţiilor directe străine şi rata 
medie a dobânzilor bancare sunt staţionare în nivelul acestora de-a lungul perioadei analizate. 
Testarea staţionarităţii la nivelul primei sau celei de-a doua diferenţe în nivel a fost necesară în 
cazul celorlalte variabile: cursul de schimb mediu RON/EUR, balanţa comercială, contul curent, 
nivelul producţiei industriale, preţul petrolului Ural, masa monetară.  

Testul privind existenţa rădăcinii unitare în nivelul seriei de date studiate a fost 
realizat şi pentru cotaţiile bursiere ce au caracterizat firmele analizate de-a lungul perioadei 
de studiu. Pentru toate seriile de date (cotaţii) analizate nu a putut fi respinsă ipoteza nulă ce 
implică staţionaritatea în nivel a datelor respective, însă această ipoteză a fost acceptată  
pentru un nivel de semnificaţie de 5% în cazul datelor reprezentate de diferenţele de ordinul 1 
(cazul cotaţiilor SNP, PTR, OIL) sau de diferenţele de ordinul 2 (cazul cotaţiilor PEI).  
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Staţionaritatea datelor este o condiţie esenţială de îndeplinit în vederea realizării 
testului de cauzalitate Granger. Inducerea staţionarităţii datelor prin calculul diferenţelor de 
ordinul 1 sau 2 implică o „netezire” a valorii acestora având ca efect o diminuare a forţei 
relaţiei de cauzalitate existente între variabilele analizate, şi implicit o dificultate mai mare 
în identificarea existenţei acestora. În tabelul 2 sunt prezentate doar rezultatele pentru care 
ipoteza nulă, de inexistenţa unei relaţii de cauzalitate între variabilele studiate, a fost 
respinsă cu interval de încredere de 5%.  

             Tabelul 2  
Relevant results of Granger Causality Test 

  Ipoteza nulă: Testul F P-value 
PETROM SA   
  ADR nu condiţionează Granger nivelul YSNP 11.6406 0.0066 
  CR nu condiţionează Granger nivelul YSNP 15.6060 0.0027 
  DCR nu condiţionează Granger nivelul YSNP 9.0132 0.0133 
  ER nu condiţionează Granger nivelul YSNP 5.7264 0.0378 
  NI nu condiţionează Granger nivelul YSNP 17.8005 0.0010 
  NPM nu condiţionează Granger nivelul YSNP 16.1458 0.0015 
  ROA nu condiţionează Granger nivelul YSNP 15.3466 0.0029 
  ROE nu condiţionează Granger nivelul YSNP 14.8995 0.0032 
  ROIC nu condiţionează Granger nivelul YSNP 14.9751 0.0031 
  TM nu condiţionează Granger nivelul YSNP 4.9085 0.0452 
PETROLEXPORTIMPORT SA   
  FDI nu condiţionează Granger nivelul YPEI 12.0460 0.0034 
  BM nu condiţionează Granger nivelul YPEI 28.8186 0.0001 
  ACP nu condiţionează Granger nivelul YPEI 8.9982 0.0090 
ROMPETROL WELL SERVICES SA   
  ER nu condiţionează Granger nivelul YPTR 5.6943 0.0306 
  NI nu condiţionează Granger nivelul YPTR 5.1377 0.0386 
OIL TERMINAL SA   
  ACP nu condiţionează Granger nivelul YOIL 5.2643 0.0366 
  BM nu condiţionează Granger nivelul YOIL 5.1466 0.0385 

 
Testul de cauzalitate Granger a fost realizat în vederea identificării măsurii în care 

nivelul indicatorilor analizaţi condiţionează nivelul atins de cotaţiile companiilor petroliere 
studiate. Rezultatele acestui test au indicat faptul ca o mare parte dintre variabilele 
microeconomice selectate în analiză influenţează preţul acţiunilor SNP. Explicaţia acestor 
condiţionari multiple a cusului acţionilor SNP poate fi reprezentată de faptul că acţionarii 
companiei sunt mai senzitivi la modificările intervenite în nivelul performanţei întreprinderii 
decât în ceea ce priveşte caracteristicile mediului de afaceri (caracterizat prin intermediul 
variabilelor macroeconomice). 

Având în vedere controversele legate de calitatea rezultatelor obţinute prin 
intermediul metodei de identificare a cauzalităţii Granger între nivelul a diverse variabile, 
rezultatele empirice, precum şi concluziile conturate pe baza acestora ar trebui analizate cu 
precauţie. Ca urmare, studiul nostru a fost extins prind apelarea la ecuaţia de regresie (1) în 
vederea identificării sensului şi mărimii impactului variabilelor micro şi macroeconomice 
asupra preţului acţiunilor companiilor petroliere.   

Rezultatele obţinute din analiza multiplelor ecuaţii de regresie studiate sunt 
prezentate în continuare. Testul de heteroskedasticitate al lui White a indicat faptul că 
pătratul termenilor reziduali este necorelat cu variabilele independente studiate, cu pătratul 
valorii acestora sau produsul dintre ele. Multicoliniaritatea datelor nu a fost identificată ca 
existând în cadrul ecuaţiilor de regresie studiate, toţi coeficienţii de corelaţie dintre 
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variabilele explicative fiind mai mici de 0,8. Testul de normalitat Jarque-Bera aplicat la 
nivelul termenilor reziduali confirmă faptul că aceştia sunt normali distribuiţi. Coeficienţii 
de determinare ai ecuaţiilor de regresie analizate (R2) au indicat faptul că o pondere mare a 
preţului acţiunilor companiilor petroliere este explicat de nivelul atins de o parte din 
indicatorii micro şi macroeconomici selectaţi în analiză.  

Prin aplicarea ecuaţiei de regresie (1) luând în considerare variabilele prezentate în 
tabelul 1, estimate pentru fiecare dintre cele patru companii petroliere, au fost identificate 
următoarele rezultate relevante pentru scopul studiului nostru. O relaţie pozitivă, 
semnificativă din punct de vedere statistic a fost observată între nivelul preţului petrolului 
Ural şi cursul acţiunilor companiilor petroliere. Aceste rezultate indică faptul că investitorii 
continuă să investească şi să păstreze în portofoliul lor acţiunile companiilor petroliere în 
condiţiile în care preţul petrolului şi al energiei îşi menţine trendul de creştere.  

O altă relaţie directă ce a fost reflectată de rezultatele testelor ecuaţiilor de regresie 
este în cazul cursului acţiunilor SNP şi PTR şi indicatorul rata datoriilor totale asupra 
activelor, în timp ce în cazul cotaţiilor acţiunilor OIL influenţa indicatorului respectiv este 
negativă. O posibilă explicaţie poate fi reprezentată de faptul că investitorii reacţionează 
pozitiv în cazul descreşterii îndatorării firmelor, şi negativ în caz contrar.  

Conform rezultatelor testelor realizate, rata de rotaţie a activelor are un efect pozitiv 
asupra preţului acţiunilor SNP (coeficientul de regresie este 3,53), iar lichiditatea curentă are 
un impact redus, însă pozitiv asupra cotaţiilor acţiunilor OIL şi SNP. De asemenea, o altă 
relaţie directă pozitivă a fost constatată între nivelul indicatorului rata de rotaţie a capitalului 
investit şi cursul acţiunilor OIL şi PTR, coeficienţii de regresie fiind 4,08, şi, respectiv, 8,91. 
Cea mai importantă influenţă pozitivă exercitată de o variabilă microeconomică asupra 
preţului acţiunilor SNP a fost identificată în cazul indicatorului solvabilitate patrimonială 
(coeficientul de regresie este 10,69). Acţionarii reacţionează pozitiv în condiţiile în care 
valoarea capitalurilor proprii cresc ca proporţie în nivelul activelor firmei, acest fapt 
conducând la o creştere a cursului acţiunilor companiei.  

Rezultatele acestui studiu, cu toate că nu sunt surprinzătoare, evidenţiază faptul că 
modificările intervenite în mărimea factorilor macro şi microeconomici au impact asupra 
preţurilor la care sunt tranzacţionate acţiunile companiilor cotate. Aceste modificări în 
nivelul cotaţiilor acţiunilor, determinate de evoluţiile macroeconomice, pot varia ca nivel în 
funcţie de caracteristicile lor, respectiv sectorul de activitate din care acestea fac parte. Din 
păcate, rezultatele studiului nu oferă indicii managerilor sau analiştilor financiari privind 
setul de indicatori cu impact asupra cursurilor bursiere şi potenţial predictiv al acestora, 
deoarece indicatorii identificaţi, ca având impact asupra preţului acţiunilor companiilor 
petroliere, variază de la o firmă la alta. Limitele acestui studiu sunt reprezentate şi de 
eşantionul redus de date disponibile pentru analiză. Ca urmare, cercetări ulterioare sunt 
necesare pe eşantioane de date mai mari în vederea identificării măsurii în care structura 
capitalului şi alte variabile financiare micro sau macroeconomice au impact asupra 
performanţei întreprinderilor din sectorul petrolier şi eventual dezvoltarea unui moel de 
previziune a acesteia în funcţie de variabilele respective.  
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Rezumat. Finanţarea reprezintă un element central al antreprenoriatului. Resursele 
financiare permit naşterea proiectelor de afaceri şi demararea activităţii micilor întreprinderi. 

Din păcate politica de credit restrictivă la adresa micilor întreprinderi, precum şi 
lipsa resurselor acestora reprezintă obstacole importante în calea implementării noilor idei 
de afaceri. 

În cercetarea pe care am întreprins-o am căutat să identificam principalele 
probleme care stau în calea promovării ideilor de afaceri în micile întreprinderi.  

 
Cuvinte-cheie: finanţare proprie; finanţare externă; finanţate mixtă; finanţare cu 

forţe proprii. 
 

Finanţarea micilor întreprinderi 
Multe întreprinderi care se înfiinţează îşi promovează ideea de afacere cu capitalul 

propriu. Capitalul propriu este reprezentat de resursele financiare care sunt aduse de către 
persoana sau persoanele care înfiinţează întreprinderea. 

Antreprenorul este un factor de decizie care are o gândire pozitivă. El îşi creează şi 
dezvoltă o viziune entuziastă asupra unui fenomen economic, care are la bază o colecţie de 
idei specifice, neutilizate sau nevalorificate pe piaţă. Modul de realizare a acestei viziuni 
este clar, deşi detaliile pot fi incomplete, flexibile şi pot evolua în timp. Ca urmare, 
antreprenorul se va implica cu determinare în dezvoltarea de strategii pentru a transforma 
această viziune în realitate. În activitatea sa, îşi va asuma responsabilitatea asupra realizării 
ideilor şi îşi va asuma riscuri în acest demers. Antreprenorul va evalua costurile, cerinţele şi 
nevoile pieţei sau ale clienţilor şi nu va ezita să apeleze la ajutor sau alianţe pentru succes.  

În marea majoritate a noilor întreprinderi afacerea este demarată cu ajutorul 
propriilor economii. Cu cât persoana care înfiinţează întreprinderea se bazează mai mult pe 
propriile resurse financiare, cu atât mai mult este mai liberă să ia propriile decizii. 

Forma de finanţare „bootstrapping” (finanţare cu forţe proprii) presupune finanţarea 
cu resurse financiare proprii. Aceasta formă de finanţare a fost folosită chiar şi de firme care 
au prezentat creşteri exponenţiale, cum ar fi cazul firmei Google care, înainte de a recurge la 
capital extern, s-a bazat pe resursele deţinute de doi doctoranzi la Stanford University. 

Creşterea firmei implică de cele mai multe ori finanţări externe directe sau 
indirecte.  
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O formă de finanţare se bazează pe capitalul extern, adică pe resurse financiare 
acordate de ofertanţii externi de capital pentru o anumită perioadă de timp sub forma de 
credit. Prin acceptarea creditului, proprietarul îşi păstrează poziţia din organizaţie, fiind 
obligat să restituie capitalul împrumutat şi dobânda aferentă. 

O altă modalitate de finanţare externă directă poate fi sub facută de societăţile 
financiare de tip „Venture Capital” sau de „Business Angels”. 

Finanţarea externă poate fi indirectă prin intermediul proiectelor sau al fondurilor de 
investiţii, care se bazează pe conceptul de participare la profit. Prin participarea la capitalul 
societăţii, se acordă anumite părţi sociale sau acţiuni ofertanţilor de capital. Acestora nu mai 
trebuie să le fie restituită suma investită, ci doar trebuie să li se acorde dividende. 

Pentru micile întreprinderi formele externe de finanţare sunt reduse. Totuşi, amintim în 
această categorie următoarele variante: Venture Capital, incubatoarele de afaceri, Spinn-off. 

O formă de finanţare mixtă între finanţarea de capital proprie şi externă este 
finanţarea de tip „mezaninne”, care reprezintă un instrument de finanţare hibrid. În acest caz 
ofertanţii de capital sunt informaţi de dezvoltarea noii întreprinderi, dar influenţa acestora, 
ca urmare a participării la capitalul societăţii, nu trebuie să îngrădească semnificativ 
deciziile fondatorului. 

 
Finanţarea intreprinderilor prin Venture Capital şi Business Angels 
Venture Capital reprezintă un fond cu capital de risc, fond furnizat de firme 

financiare specializate, care acţionează ca intermediari între sursele primare financiare 
(cum ar fi fondurile de pensii sau băncile) şi firmele beneficiare.  

Venture Capital este un fond specializat, constituit pentru o perioadă delimitată, 
utilizat pentru investiţii în întreprinderi tinere, care prezintă un potenţial de creştere ridicat. 
Prin participarea la capitalul tinerei întreprinderi, fondul deţine anumite drepturi de control 
asupra activităţii întreprinderii, dar oferă acesteia, pe de altă parte, şi sprijin managerial. 
Obiectivul ofertantului de „venture capital” constă în realizarea unei creşteri bazate pe 
valoare adăugată. Obiectivul principal al acestuia nu este orientat asupra încasării de 
dividende, ci asupra reinvestirii resurselor financiare pentru creşterea profitului societăţii şi a 
cotei de participare a venture capiatal. 

Investiţia într-o firmă a unui venture capital se poate face în trei etape: 
– capitalul iniţial – este furnizat pentru cercetarea, stabilirea şi dezvoltarea 

conceptului iniţial; 
– capitalul pentru start-up – este furnizat în scopul dezvoltării produselor şi 

realizării procesului de marketing iniţial, aceasta în condiţiile în care produsele 
încă nu au fost lansate pe piaţă şi nu s-au comercializat; 

– capitalul de expansiune – este furnizat pentru creşterea şi dezvoltarea firmei, 
pentru creşterea capacităţilor de producţie, a pieţei, dezvoltarea de noi produse 
sau majorarea capitalului de lucru.  

Venture capital pot fi interne, externe, dar şi multinaţionale (transfrontaliere), în 
condiţiile în care se constată un mare flux de capital de-a lungul graniţelor.  

Constituirea venture capital poate fi privită din două perspective: din punct de 
vedere al managementului şi din punct de vedere al ţării de destinaţie. Astfel, criteriul 
managementului implică constituirea fondurilor după locaţia geografică a firmelor care 
creează şi investesc aceste fonduri. Criteriul ţării de destinaţie implică constituirea 
fondurilor după destinaţia geografică a acestor investiţii.  

Capitalul de risc poate fi considerat un factor determinant pentru antreprenoriat. 
Este o sursă principală pentru finanţarea noilor firme, în special a celor care au la bază 
tehnologia performantă, high-tech, având un rol crucial în dezvoltarea şi promovarea 
inovaţiilor în cadrul acestor firme. 
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Venture capital îşi manifestă prezenţa îndeosebi în regiuni dezvoltate, cum ar fi 
Europa şi SUA. 

Astfel, în 2005, SUA au atras 39% din fondurile cu capitalul de risc al OECD. 
Marea Britanie a atras sub forma de investiţii 11% din capitalul de risc al OECD, ceea ce 
reprezintă peste 40% din totalul investiţiilor de capital de risc în Europa, având o pondere 
însemnată în PIB, de peste 30%.  

Volumul fondurilor atrase la nivel european diferă de la ţară la ţară, însă se remarcă 
ponderea însemnată a acestora în PIB-ul fiecărei ţări: 40% pentru Danemarca, peste 30% 
pentru Suedia şi Marea Britanie şi ponderi mai mici, dar semnificative, pentru celelalte ţări.  

Investiţii majore au fost făcute îndeosebi în firme high-tech, cu o pondere de 40% 
în totalul fondurilor cu capital de risc al OECD. Investiţii majore în sectorul high-tech sunt 
în SUA (88%), Canada (81%). În Europa se remarcă disiparea lor pe o plajă largă (de la 
96% în Irlanda până la 20% sau mai puţin în Ungaria, Cehia sau Olanda). Lipsa unei politici 
coerente la nivel de UE a dus la investiţii diferite în trei ramuri ale sectorului high-tech: 
comunicaţii, tehnologia informaţiei şi sănătate şi biotehnologie. 

„Business Angels” sunt persoane fizice cu o experienţă şi putere în business şi în 
finanţe, care investesc direct în firma, având un rol cu precădere informal. 

„Business Angels” acoperă golul de finanţare caracterizat de o infuzie relativ 
redusă de capital şi de un grad de risc ridicat. În această categorie de investitori putem face 
distincţia între „Business Angel” activ şi „Business Angel” pasiv. 

„Business Angel” activ este reprezentat de întreprinzători care oferă noii 
întreprinderi nu numai propriul capital, ci şi experienţa şi contactele proprii. Prin 
comparaţie, „Business Angel” pasiv oferă întreprinderii numai capitalul financiar. 

Spre deosebire de situaţia din Europa, în SUA, Business Angels investesc în noi 
companii într-o măsură mai mare decât venture capital. 

Ca o diferenţiere semnificativă între investitorii de tip „Venture Capital” şi cei de 
tip „Business Angels” apare gradul mai ridicat de profesionalism asociat afacerilor 
investiţionale în cazul primei forme de finanţare a tinerelor întreprinderi. 

 
Tabelul 1 

 Diferenţe între societăţi de tip Venture Capital şi Business Angels 
Societate de tip Venture Capital Societate de tip Business Angels 

Investesc în toate fazele de dezvoltare ale unei 
întreprinderi 

Investesc cu precădere în faza de iniţiere a afacerii şi 
mai rar în alte  faze 

Suma investită este mare Suma investită este relativ mică 
Investesc în orice zonă Investesc pe o rază de 80 km 
Investiţia se bazează pe obţinerea de profit Investiţia poate fi realizata şi pentru a ajuta un prieten 

sau o rudă 
Se bazează pe control direct Se bazează pe dezvoltare de produs şi de cotă de piaţă 
Cerinţe şi standarde de acceptare ridicate Cerinţe preponderent formale 
Obiective clar definite Obiective mai puţin clar definite 
Oferă consultanţă la alegerea echipei manageriale Ajutorul la alegerea echipei manageriale este mai puţin 

sistematic 
 

Finanţarea demarării unei afaceri în România 
În general, în cazul unei cercetări asupra potenţialului de finanţare a noilor idei de 

afaceri, apar o serie de probleme. Principalele probleme identificate şi care reprezintă 
punctul de plecare al cercetării noastre pot fi explicate cu ajutorul următoarelor întrebări: 

- Care sunt principalele surse de finanţare a micilor întreprinderi? 
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- Care este locul ocupat de capitalul de risc în portofoliul băncilor care acordă 
credite de afaceri? 

Din cercetările întreprinse în România, marea majoritate a micilor întreprinderi se 
bazează pe resurse informale atunci când vor să promoveze o idee de afaceri. Capitalul 
informal care stă la baza noii afaceri are drept fundament resursele familiare şi cele oferite 
de „Business Angels”. 

Principala sursă de finanţare a noilor idei de afaceri este oferită de către familie 
(54% din răspunsuri). O a doua sursă ca importanţă este reprezentată de către bănci (39%). 
Menţionăm faptul că aceste credite oferite de către bănci se acordă numai în condiţii de 
siguranţă, prin asigurarea sumei, de obicei sub forma ipotecară, în special sub forma 
bunurilor imobile, şi anume locuinţe. 

O a treia sursă de creditare este constituită din prieteni, colegi de serviciu, şefi 
(12%). În prezent se observă o nouă sursă de creditare prin intermediul fondurilor de stat. 

În literatura de specialitate apare tot mai des conceptul de reţea socială asociat 
promovării ideilor de afaceri. 

Reţeaua socială a unei noi întreprinderi se bazează pe grupul familie, prieteni şi 
cunoscuţi şi joacă un rol principal în cazul înfiinţării unei noi întreprinderi. Astfel, un 
întreprinzător care şi-a format o reţea socială poate identifica mai multe oportunităţi de 
afaceri. Pe de altă parte, reţeaua socială poate fi valorificată în vederea obţinerii anumitor 
resurse (financiare, informaţionale sau a altor prestaţii) care sunt importante pentru noua 
întreprindere. 

Neajunsurile finanţării noilor idei de afaceri se regăsesc şi în faptul că, chiar în 
Uniunea Europeană,  nu există o piaţă bursieră unitară, cum ar fi de exemplu Nasdaq din 
SUA, care ar putea acoperi cererea de finanţare a întreprinderilor aflate în faza de creştere. 
În general, Uniunea Europeană oferă foarte puţine soluţii pentru promovarea ideilor de 
afaceri ale micilor întreprinderi, în special la înfiinţarea acestora. 

Un alt factor care frânează procesul de promovare a noilor idei de afaceri este datorat 
discrepanţelor existente între teorie şi practică. În prezent asistăm în multe domenii (de exemplu 
micro şi nanotehnologie) la diferenţe semnificative dintre calitatea cercetării de laborator din 
cadrul mediului cercetării de specialitate şi universitare şi succesul economic. Chiar dacă în 
România asistăm la creşterea numărului de centre de transfer tehnologic, acestea nu deţin încă 
suficiente puncte forte pentru a sprijinii afaceri de succes. Chiar dacă unele întreprinderi noi deţin 
idei inovative, apar probleme în ceea ce priveşte comercializarea acestora, începând cu incoerenţa 
politicii de licenţiere, a lipsei de competenţe de comercializare a patentelor sau chiar lipsa 
competenţelor necesare atragerii de resurse finanţare, de comunicare cu potenţiali investitori sau 
bancheri. Lipsa de profesionalism reprezintă astfel un impediment major în promovarea noilor de 
idei de afaceri. 

În vederea implementării ideilor de afaceri trebuie remodelată orientarea 
preponderent tehnică a multor întreprinzători, în sensul luării în considerare a formării de 
noi competenţe asociate domeniului demarării şi promovării unei afaceri. 

Există parteneri de afaceri care, în baza competenţelor tehnice de care dispun, îşi 
gândesc propriul model de succes fără să ia în calcul structura pieţei. Pentru aceştia 
importantă este numai soluţia tehnică, care nu de multe ori nu ţine cont de preferinţele 
potenţialilor clienţi. 

Astfel, multe idei de afaceri se pierd datorită faptului că nu sunt analizate în 
prealabil condiţiile de la nivelul pieţei. 
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Efectele investiţiilor în activitatea antreprenorială 
Investiţiile în întreprinderile nou înfiinţate presupun uneori şi sprijinirea activităţii 

antreprenoriale. Fiecare antreprenor va aduce un beneficiu nu numai firmei proprii, ci şi 
economiei în care se dezvoltă firma. Astfel de beneficii sunt: 

– crearea de locuri de muncă. Sectorul privat reprezintă cel mai mare angajator al 
forţei de muncă. Antreprenorul realizează angajarea proprie într-o activitate 
productivă, dar şi crearea de noi locuri de muncă şi angajarea altor lucrători. Acest 
lucru are un efect pozitiv, ducând la creşterea veniturilor individuale, dar şi a 
veniturilor statului, prin taxele şi impozitele percepute. Ca urmare, creşte puterea de 
cumpărare a populaţiei, ceea ce duce la creşterea cererii pentru bunuri şi servicii, 
având ca rezultat stimularea producţiei, ducând la noi angajări. Este un proces 
complex, care poate fi considerat într-o bună măsură recursiv. 

– dezvoltarea pieţei, a bunurilor şi a serviciilor variate şi de calitate. Prin promovarea 
pe piaţă de noi produse şi servicii, creşte şi se diversifică oferta, ceea ce duce la 
creşterea competiţiei pe piaţă, a nivelului calitativ şi la scăderea preţurilor, lucru 
care este în avantajul consumatorului. Totodată nu trebuie neglijat şi aspectul 
conform căruia antreprenorul este văzut şi ca un element creativ şi plin de resurse 
pentru piaţă, putând crea noi pieţe, noi  cumpărători şi noi vânzători. Această 
viziune modernă îl deosebeşte pe antreprenor de un om de afaceri obişnuit; 

– încurajarea procesării materiilor prime locale în bunuri finite pentru consum intern 
sau pentru export. Datorită caracterului său inovativ, antreprenorul nu este mulţumit 
de resursele tradiţionale sau de cele existente pe care le găseşte şi persistă în găsirea 
de noi resurse, care pot prezenta un avantaj comparativ din punct de vedere al 
furnizorilor, costurilor şi calităţii; 

– mobilizarea resurselor de capital. Antreprenorul are rol de organizare, coordonare şi 
control asupra principalilor factori de producţie, utilizaţi în scopul creării de bunuri 
şi servicii. Resursele de capital sunt atât cele financiare, cât şi alte active (maşini, 
clădiri etc.) antrenate în desfăşurarea activităţii. Antreprenorul are iniţiativă şi 
încredere în acumularea şi mobilizarea resurselor de capital pentru o nouă afacere 
sau pentru extinderea celei existente; 

– promovarea utilizării de tehnologii moderne în firme mici şi medii. Acest fapt 
înseamnă utilizarea de tehnologii existente performante, dar şi introducerea de noi 
tehnologii, noi industrii sau noi produse, ceea ce duce la creşterea productivităţii. 
Totodată se încurajează studiile şi cercetările pentru crearea şi dezvoltarea de 
maşini moderne şi echipamente, care vor fi utilizate în producţie; 

– dezvoltarea industrială, cu precădere în zona rurală. Acest lucru implică utilizarea 
unor echipamente performante, dar şi dezvoltarea economică în general, a 
factorului industrial în zona rurală. Ca urmare, se produce o micşorare a 
dependenţei veniturilor locuitorilor din zona rurală de cele generate de producţia 
agricolă rurală, dependenţă afectată destul de mult de factorul vreme.  
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Rezumat. Articolul sintetizează modelele propuse în literatură privind stabilirea 

momentului optim pentru adoptarea a două decizii strategice ale firmei: decizia de intrare 
pe piaţă şi decizia de ieşire de pe piaţă, care pot fi modelate prin intermediul opţiunilor 
reale. Incertitudinea poate viza atât preţul produsului realizat în urma punerii în funcţiune a 
unei investiţii, cât şi costul realizării acesteia. Pe exemplul unei investiţii realizate de o 
companie din industria mobilei, vom demonstra că, în condiţii de incertitudine, intrarea pe 
piaţă se face la un nivel al preţului cu mult mai ridicat decât costul total, iar ieşirea de pe 
piaţă la un preţ situat la un nivel cu mult mai redus decât costul variabil. Vom analiza, de 
asemenea, efectele acestui fenomen, numit „histerezis”, în funcţie de modificarea valorii 
parametrilor modelului.     

 
Cuvinte-cheie: analiză investiţională; incertitudine; opţiuni reale de intrare; opţiuni 

reale de ieşire; fenomenul de „histerezis”. 

Clasificare REL: 7J, 11D 
 
Introducere 
Analiza investiţională tradiţională, bazată pe actualizare, nu este suficientă în 

condiţii de incertitudine. Ea trebuie completată cu modele de analiză în mediu incert, cum 
sunt analiza de sensibilitate, scenariile sau simularea Monte Carlo. O altă abordare a analizei 
proiectelor de investiţii este reprezentată de opţiunile reale, definite şi evaluate prin analogie 
cu opţiunile financiare. 

În cele ce urmează, ne concentrăm atenţia asupra a două decizii foarte importante 
ale unei firme: decizia de intrare pe piaţă şi decizia de ieşire de pe piaţă. Cu alte cuvinte, 
discutăm despre realizarea unei investiţii sau dimpotrivă despre abandonul acesteia, situaţii 
care pot fi modelate prin intermediul opţiunilor reale. 

Un investitor deţine o opţiune reală de investire (sau de amânare a investirii 
imediate), pentru care trebuie să stabilească momentul optim de exercitare, ceea ce înseamnă 
de fapt intrarea pe piaţă. Opţiunea de amânare a proiectelor de investiţii capătă valoare în 
condiţii de ireversibilitate a bunurilor de capital. Din perspectiva unei firme, gradul de 
ireversibilitate diferă în funcţie de specificitatea capitalului pentru o industrie şi dacă acesta 
poate avea utilizări alternative. Din perspectivă macroeconomică însă, investiţiile sunt 
complet ireversibile, deoarece dezinvestirea realizată de către o firmă presupune numai o 
schimbare a proprietarului, o altă firmă preluând de fapt aceeaşi investiţie. 

Ulterior realizării unui proiect, firma are posibilitatea încetării operării acestuia, în 
condiţiile manifestării unei conjuncturi nefavorabile. Această alternativă poate fi modelată 
prin intermediul unei opţiuni reale de ieşire de pe piaţă, care se poate concretiza în două 
situaţii distincte: fie încetarea exploatării proiectului şi trecerea în rezervă a activelor, fie 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

349 

349 

dezinvestirea realizată în schimbul obţinerii unei valori de lichidare. Trebuie, aşadar, să 
facem distincţia dintre închiderea unei afaceri şi abandonul acesteia. Închiderea dă 
posibilitatea (opţiunea) redeschiderii ulterioare, cu un anumit cost, presupunând şi un anumit 
cost de întreţinere pe parcurs. Abandonul este definitiv, nu se poate reveni asupra deciziei şi 
nu implică costuri. 

 
Modelarea simultană a opţiunilor de intrare şi de ieşire de pe piaţă 
Brennan şi Schwartz (1985a) şi (1985b) tratează împreună opţiunile de intrare şi de 

ieşire de pe piaţă. În primul dintre cele două articole citate, ei construiesc un model care 
permite estimarea preţurilor la care are loc intrarea, respectiv ieşirea dintr-o afacere, pe 
exemplul unei mine. Sectorul exploatării resurselor naturale are o particularitate aparte, dată 
de volatilitatea ridicată a preţurilor, ceea ce corespunde unei incertitudini ridicate. 

Ideea analizării simultane a celor două categorii de opţiuni a fost preluată şi de 
Dixit (1989), care propune un model asemănător, completat ulterior de Choi şi Lee (2000). 

Considerăm în continuare un proiect de investiţii cu următorii parametri: costul 
irecuperabil de realizare k, costul renunţării la proiect l, costul de exploatare unitar w şi 
preţul de vânzare unitar al produsului realizat P. Rata dobânzii este r(1). Parametrii w, r, k, l 
ai modelului au valori constante şi nestocastice, în timp ce preţul este o variabilă exogenă, 
care urmează un proces Wiener standard:  

dzσdtµ
P

dP
PP += , unde: Pµ  este trendul ratei de creştere a preţului, iar Pσ  este 

volatilitatea acestuia; E(dz) = 0 şi E(dz2) = dt. 
Modelul are la bază principiul cunoscut al maximizării valorii averii proprietarilor 

firmei, astfel încât deciziile de intrare sau de ieşire de pe piaţă sunt adoptate pe măsura 
rezolvării incertitudinii privind preţul bunului produs (Figura 1). Investitorul decide 
realizarea proiectului dacă: P > w+rk ≡ WH (acest nivel ridicat al preţului, superior pragului 
WH, este notat cu PH). În caz contrar se amână decizia de investiţii.  

Dacă investiţia a fost deja realizată şi ulterior preţul scade, însă nu mai jos de 
nivelul w–rl ≡ WL, continuă exploatarea proiectului, deoarece rentabilităţile mai mici decât 
media obţinute în acest caz sunt compensate de rentabilităţile peste medie, obţinute atât timp 
cât preţul se situa peste nivelul WH. Dacă preţul coboară sub nivelul WL, oprirea activităţii se 
dovedeşte o soluţie mai eficientă decât continuarea exploatării. Nivelul scăzut al preţului 
care determină decizia de ieşire de pe piaţă se notează cu PL şi este inferior valorii WL. În 
continuare, trebuie rezolvată problema estimării acestor praguri privind nivelul preţului: PL, 
respectiv PH. 

 

W L = w–rl w W H = w+rk

decizie de abandon (ieşire de pe piaţă)

w–rl<P<w w<P<w+rk

decizie de investire (intrare pe piaţă)

Zona I Zona II Zona III Zona IV

P H >w+rkP L <w–rl

 
Figura 1. Adoptarea deciziei de intrare/ieşire în funcţie de evoluţia preţului 

 V0(P) şi V1(P) reprezintă valoarea actualizată netă aşteptată a proiectului, funcţie 
de preţ, dacă firma se află în starea 0 (nu este operaţională), respectiv starea 1 (este 
operaţională). Problema este de a alege momentul optim, în funcţie de evoluţia preţului, 
privind trecerea de la starea 0 (inactivă) la starea 1 (activă) sau invers(2). 

PL şi PH, împreună cu constantele A şi B, se determină ca soluţii ale ecuaţiilor 
sistemului:  
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Cea mai importantă caracteristică a acestor decizii în condiţii de incertitudine este 
fenomenul numit histerezis(3). De exemplu, dacă preţul se află în intervalul (w, w+rk), firma 
amână decizia privind realizarea investiţiei. Creşterea preţului peste nivelul WH determină 
adoptarea deciziei de intrare pe piaţă, în timp ce revenirea ulterioară a preţului la nivelul 
situat în intervalul (w, w+rk) nu conduce la adoptarea deciziei de ieşire de pe piaţă. 

În condiţii de incertitudine, intervalul de inactivitate al firmei creşte de la (WL, WH) 
la (PL, PH), iar efectul histerezis se amplifică(4): 

PL < w–rl ≡ WL   şi  PH > w+rk ≡ WH  
Pentru proiecte ample, cu mai multe perioade de realizare, costul iniţial nu este fixat 

şi nu este cunoscut de la începutul proiectului. Acesta este afectat de incertitudine în aceeaşi 
măsură ca şi preţurile previzionate şi nu urmează un proces determinist. Pindyck (1993) 
identifică două surse de incertitudine privind costul unei investiţii: una tehnică, ce priveşte 
capacitatea de a finaliza proiectul, rezolvată numai prin realizarea investiţiei, şi una privind 
costurile factorilor de producţie, care ţine de modificarea preţurilor pentru materii prime, 
forţă de muncă, ceea ce impune amânarea investiţiei.  

Noutatea adusă de către Choi şi Lee (2000) modelului lui Dixit (1989) constă 
tocmai în considerarea costului iniţial I al investiţiei drept variabilă stocastică, alături de 
preţul P, astfel: PPP dZdt

P
dP

σ+µ=    şi   III dZdt
I

dI
σ+µ=  

Notăm cu ρ  coeficientul de corelaţie intantanee între procesele Wiener PdZ  şi IdZ . 
După realizarea proiectului, firma deţine o opţiune PUT de abandon al acestuia, 

pentru un preţ de exerciţiu egal cu valoarea de lichidare, stabilită ca pondere din costul 
iniţial: Iδ , cu 0≥δ . Valoarea firmei este acum funcţie de preţul produsului, dar şi de costul 
realizării investiţiei, astfel: V(P,I) este valoarea firmei inactive, care deţine opţiunea de a 
investi, iar W(P,I) este valoarea firmei active care deţine opţiunea de abandon: 
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Cele două niveluri prag care determină intrarea sau ieşirea de pe piaţă sunt reprezentate 
de data aceasta de QL, respectiv QH, unde Q ≡ P/I. Valoarea acestora se determină, alături de 
valorile parametrilor A şi B, ca soluţii ale sistemului de ecuaţii neliniare: 
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Primele două ecuaţii ale sistemului semnifică faptul că trecerea firmei de la 
valoarea înregistrată în starea de inactivitate la valoarea din starea de operaţionalitate se face 
prin exercitarea opţiunii CALL de amânare, plătindu-se preţul de exerciţiu IH, în timp ce 
trecerea inversă are loc dacă se exercită opţiunea PUT de abandon, obţinându-se valoarea 
reziduală LIδ . Ultimele patru relaţii reprezintă derivatele parţiale ale primelor două ecuaţii, 
în raport cu P, respectiv I. 

Dacă valoarea I a investiţiei are o evoluţie deterministă, atunci modelul se reduce la 
modelul lui Dixit, în care numai modificarea preţului produsului este stocastică. 

Joaquin şi Khanna (2001) completează modelele în timp continuu privind decizia 
de intrare şi ieşire de pe piaţă, propuse în literatură până la acel moment, prin introducerea 
costurilor de producţie. Cei doi autori demonstrează că fluxurile de trezorerie, respectiv 
valoarea activelor firmei (mărimea acesteia înainte de realizarea investiţiei), au un impact 
negativ asupra valorii nete a unui proiect. Pentru prima influenţă, explicaţia provine din 
modificarea valorii opţiunilor reale deţinute. De exemplu, creşterea fluxurilor financiare este 
echivalentă cu costuri de abandon mai mari, ceea ce diminuează valoarea opţiunii de 
abandon. În ceea ce priveşte valoarea activelor, o firmă mai mică este avantajată faţă de o 
firmă mai mare, dacă proiectul analizat are costuri de ieşire mai reduse, ceea ce îi permite să 
intre, dar să şi iasă de pe piaţă înaintea unei firme mai mari.  

 
Stabilirea momentului optim de intrare/ieşire de pe piaţă pe exemplul unei 

companii din industria mobilei 
Compania „Mobex Design”, având drept obiect de activitate producerea şi 

comercializarea de mobilier pentru locuinţe, ia în considerare posibilitatea extinderii afacerii 
sale pe segmentul mobilierului de birou. În acest sens, firma analizează un proiect constând 
în achiziţionarea unor utilaje care să realizeze tăierea, finisarea şi furniruirea plăcilor din 
lemn necesare asamblării de birouri. Din estimările realizate la nivelul companiei, costul 
variabil pentru obţinerea unui asemenea produs este 55w =  euro, în timp ce costul 
investiţional necesar este 70k =  euro. Pentru preţul de vânzare al produsului obţinut, 
considerăm o modificare stocastică (mişcare browniană), cu rata instantanee de creştere 

0µ P =  şi volatilitatea instantanee 1,0P =σ . Rata dobânzii utilizată în calcule este %10r = , iar 
costul de renunţare la proiect este 10l =  euro.   

Pentru scenariul de bază, valorile de referinţă pentru costul variabil şi costul total 
sunt: WL = 54, respectiv WH = 62, iar preţurile prag care determină intrarea/ieşirea de pe 
piaţă sunt: PH = 74,5, respectiv PL = 45,3. Explicaţia acestei situaţii este următoarea: firma 
amână decizia de investiţii până ce preţul atinge un nivel de 74,5 euro (situat la un nivel cu 
20,1% mai ridicat decât costul total de 62 euro), moment în care exercită opţiunea şi 
realizează proiectul, intrând pe piaţa mobilierului de birou. Opţiunea de abandon este 
exercitată şi firma decide ieşirea de pe piaţă în momentul în care preţul scade atât de mult 
încât ajunge la nivelul de 45,3 euro, care este cu 16,2% mai mic decât costul variabil. 
Fenomenul de histerezis este pus în evidenţă de diferenţa dintre preţurile PH şi PL (= 29,2 
euro), care este superioară diferenţei dintre cele două costuri WH şi WL (= 8 euro). 

Vom cerceta în continuare care sunt efectele acestui fenomen (amplificare sau 
restrângere), în condiţiile modificării parametrilor modelului, în cadrul analizei de sensibilitate. 
Noile valori ale variabilelor WL, WH, PL şi PH, în funcţie de modificările parametrilor ,µ P ,σP  w, 
r, k, ,w  respectiv l  se regăsesc în figura 2. Ultimele două rânduri ale fiecărui tabel reprezintă 
distanţa, exprimată în procente, dintre preţul de intrare şi costul total pe de o parte, respectiv preţul 
de ieşire şi costul variabil, pe de altă parte, ceea ce ne ajută să interpretăm cum evoluează 
fenomenul de histerezis pentru fiecare parametru în parte.   
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-0,05 -0,02 0 0,02 0,05
WL 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
WH 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
PL 49,9 47,4 45,3 42,7 38,9
PH 84,7 78,4 74,5 71,1 67,9

|PL-WL|/WL 7,6% 12,2% 16,2% 20,9% 28,0%
(PH-WH)/WH 36,6% 26,4% 20,1% 14,7% 9,5%

0,01 0,05 0,1 0,15 0,2
WL 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
WH 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
PL 52,8 48,8 45,3 42,5 40,3
PH 63,4 68,7 74,5 79,9 85,2

|PL-WL|/WL 2,2% 9,6% 16,2% 21,3% 25,4%
(PH-WH)/WH 2,3% 10,8% 20,1% 28,9% 37,3%

45 50 55 60 65
WL 44,0 49,0 54 59,0 64,0
WH 52,0 57,0 62 67,0 72,0
PL 36,6 40,9 45,3 49,6 54,0
PH 62,9 68,7 74,5 80,2 86,0

|PL-WL|/WL 16,8% 16,4% 16,2% 15,9% 15,7%
(PH-WH)/WH 20,9% 20,5% 20,1% 19,7% 19,4%

6% 8% 10% 12% 14%
WL 54,4 54,2 54 53,8 53,6
WH 59,2 60,6 62 63,4 64,8
PL 45,0 45,1 45,3 45,4 45,5
PH 72,3 73,4 74,5 75,6 76,7

|PL-WL|/WL 17,3% 16,7% 16,2% 15,7% 15,1%
(PH-WH)/WH 22,1% 21,1% 20,1% 19,2% 18,3%

0 35 70 105 140
WL 54,0 54,0 54 54,0 54,0
WH 55,0 58,5 62 65,5 69,0
PL 48,7 46,2 45,3 44,7 44,4
PH 61,2 68,8 74,5 79,6 84,5

|PL-WL|/WL 9,9% 14,4% 16,2% 17,2% 17,8%
(PH-WH)/WH 11,3% 17,6% 20,1% 21,5% 22,4%

0 10 20 30 40
WL 55,0 54,0 53 52,0 51,0
WH 62,0 62,0 62 62,0 62,0
PL 46,4 45,3 44,2 43,2 42,2
PH 74,1 74,5 74,8 75,1 75,4

|PL-WL|/WL 15,7% 16,2% 16,6% 16,9% 17,2%
(PH-WH)/WH 19,5% 20,1% 20,7% 21,1% 21,6%

Modificarea  l

Modificarea  µ P

Modificarea  σ P

Modificarea  w

Modificarea  r

Modificarea  k

 
Figura 2. Analiza de sensibilitate 

Modificarea Pµ  
Am considerat că preţul produsului realizat poate creşte cu până la 5%, dar poate 

înregistra şi o scădere de 5%, din cauza intensificării concurenţei pe această piaţă. În figura 
3 se observă faptul că valorile WL şi WH nu sunt influenţate de modificarea acestui 
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parametru, în timp ce preţurile de intrare/ieşire de pe piaţă, PH şi PL scad simultan. Efectul 
histerezis nu se modifică semnificativ: se diminuează uşor la început (diferenţa între cele 
două preţuri se reduce), iar pe măsură ce trendul instantaneu se apropie de 5%, diferenţa 
dintre cele două preţuri începe să crească uşor. Deoarece ambele preţuri scad, investiţia este 
mai uşor realizată şi mai greu abandonată.  

 
 
Modificarea Pσ  
Am permis pentru preţul produsului o volatilitate cuprinsă între 1%(5) şi 20%. Din 

nou, costurile utilizate drept referinţă nu se modifică, în timp ce PH creşte şi PL scade odată 
cu creşterea volatilităţii. Este vizibil (Figura 4) faptul că lipsa incertitudinii (volatilitate nulă) 
nu creează fenomenul de histerezis, deoarece intrarea pe piaţă se face chiar la un preţ egal cu 
costul total, în timp ce ieşirea se produce dacă preţul devine egal cu costul variabil, mai 
puţin dobânda pentru costul de ieşire de pe piaţă. Cu cât incertitudinea este mai ridicată, cu 
atât cele două preţuri se îndepărtează. De exemplu, pentru un nivel al volatilităţii de 20%, PL 
este cu 25,4% mai mic decât costul variabil, în timp ce PH este cu 37,3% mai mare decât 
costul total. Aşadar efectul histerezis se accentuează semnificativ, iar investiţia este mai greu 
realizată, dar în acelaşi timp mai greu abandonată. 
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Modificarea  w 
Am considerat pentru costul variabil unitar un interval de variaţie cuprins între 45 şi 

65 de euro. Modificarea acestui parametru conduce evident la modificarea celor două costuri 
de referinţă, WL şi WH, dar diferenţa dintre acestea se menţine constantă. Odată cu creşterea 
costului variabil, cresc atât preţul la care are loc intrarea pe piaţă, cât şi preţul la care se 
adoptă decizia de abandon (investiţia este mai greu realizată şi mai uşor abandonată), iar 
modificarea efectului histerezis ca rezultat al sporirii costului variabil este greu sesizabilă 
(Figura 5): PL rămâne cu circa 16-17% mai mic decât costul variabil, iar PH cu aproximativ 
20-21% mai mare decât costul total. 

Graficul 2: Analiza de sensibilitate - modificarea ? P Graficul 1 : Analiza de sensibilitate - modificarea ? P
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Figura 3. Analiza de sensibilitate – modificarea µp          Figura 4. Analiza de sensibilitate – modificarea σp 

Figura 5. Analiza de sensibilitate – modificarea  w        Figura 6.  Analiza de sensibilitate – modificarea  r 
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Modificarea  r 
Am considerat că rata dobânzii se poate situa în intervalul 6–14%. Creşterea 

acesteia are drept efect creşterea WH şi diminuarea WL. Cum PL creşte, apropiindu-se de 
dreapta descrisă de WL, iar PH creşte cu o rată mai redusă, apropiindu-se de WH, efectul 
histerezis se diminuează (Figura 6). Creşterea ratei dobânzii sporeşte valoarea opţiunii de 
amânare, astfel încât investiţia este mai greu realizată, în timp ce valoarea opţiunii de 
abandon este mai redusă şi exercitarea ei devine mai atractivă, deci investiţia este mai uşor 
abandonată. 
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Modificarea  k 
Pentru a ilustra mai bine efectul histerezis, am permis un interval mai larg de 

variaţie pentru costul investiţiei, între 0 şi 140 de euro. Rezultatele sunt similare cu cele 
înregistrate la modificarea volatilităţii preţului. Oricum, atât WH, cât şi PH cresc odată cu 
costul irecuperabil privind realizarea proiectului, iar diferenţa dintre ele creşte de la 11,3% 
până la 22,4%. Cum şi diferenţa dintre PL şi WL creşte de la 9,9% la 17,8% pentru cele două 
limite ale intervalului, este evident faptul că efectul histerezis se accentuează semnificativ pe 
măsura creşterii costului investiţional, concluzie ilustrată în Figura 7. Decizia de investire 
este adoptată mei greu, deoarece un cost irecuperabil mai mare, în condiţii de 
ireversibilitate, face ca opţiunea de amânare să fie mai valoroasă şi în acelaşi timp este mai 
greu abandonată. 

Modificarea  l 
Am considerat că proiectul poate avea un cost de renunţare situat în intervalul cu 

limitele 0 şi 40 de euro. Diferenţa dintre WL şi PL creşte de la 15,7% la 17,2%, iar distanţa 
dintre WH şi PH creşte şi ea de la 19,5% la 21,6%. În aceste condiţii, putem observa (Figura 8) 
că efectul histerezis se accentuează odată cu creşterea costului de renunţare la proiect, 
această modificare fiind similară, dar de o amploare mai redusă decât în cazul parametrului 
k. Şi în acest caz, investiţia este mai greu realizată şi mai greu abandonată.    
 

Concluzii 
Rezultatele numerice pentru exemplul investiţiei analizate ne conduc la aceleaşi 

concluzii la care au ajuns şi autorii modelelor prezentate şi aplicate în acest articol. Cea mai 
importantă concluzie este legată de faptul că fenomenul histerezis apare în condiţii de 
incertitudine şi se accentuează odată cu sporirea acesteia, manifestată prin creşterea 
volatilităţii preţului de vânzare al produselor/serviciilor obţinute. Rezultate similare se 
înregistrează pentru modificarea costului de realizare a investiţiei, respectiv costului de 
renunţare la proiect. Pentru ceilalţi parametri, manifestarea acestui fenomen se menţine la un 
nivel relativ constant (accentuarea sau diminuarea sa este puţin sesizabilă). 

În condiţiile unei evoluţii stocastice a costului investiţional, modificarea ratei 
instantanee de creştere a acestuia (µI) are drept consecinţă faptul că investiţia este mai uşor 

Figura 7. Analiza de sensibilitate – modificarea  k              Figura 8. Analiza de sensibilitate – modificarea l      
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realizată, dar şi mai uşor abandonată, deoarece valoarea sa de lichidare este mai mare, fiind 
proporţională cu costul iniţial. 

Volatilitatea crescută a costului investiţiei determină o adâncire considerabilă a 
fenomenului histerezis, la fel ca şi în cazul incertitudinii legate de preţul de vânzare. 
Creşterea incertitudinii duce la sporirea valorii opţiunii de amânare, dar şi a celei de 
abandon, care sunt mai greu exercitate în comparaţie cu situaţia în care nu exista 
incertitudine sau aceasta era mai redusă. 

În concluzie, numai în lipsa incertitudinii şi dacă firma are siguranţa recuperării în 
totalitate, în cazul abandonului, a valorii investite iniţial, efectul fenomenului histerezis nu se 
manifestă. Altfel, acesta există şi este cu atât mai accentuat pe măsura creşterii incertitudinii.  

 
Note 

(1) În modelul propus de Dixit, rata dobânzii este notată cu ρ, însă pentru a nu confunda 
cu coeficientul de corelaţie definit ulterior în cadrul modelului propus de Choi şi Lee, 
am înlocuit acest simbol cu litera r. 

(2) Aceasta este o problemă de programare liniară stocastică. Detaliile legate de partea 
matematică a modelului nu constituie obiectul lucrării de faţă. De aceea vom prelua 
numai rezultatele obţinute de autor, fiind preocupaţi de aplicabilitatea modelului pe 
un exemplu concret. 

(3) Histerezis reprezintă „fenomenul cu caracter ireversibil care constă în faptul că 
succesiunea stărilor unei substanţe, determinate de variaţia unui parametru, diferă de 
succesiunea stărilor determinate de variaţia în sens contrar a aceluiaşi parametru” 
(conform Dicţionarului Explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de 
Lingvistică Bucureşti, 1975). 

(4) În situaţia în care nu există incertitudine (teoria Marshalliană), preţul care determină 
intrarea este WH, reprezentat de costul total (cel operaţional plus cel de realizare a 
investiţiei), iar pragul care determină ieşirea este WL, reprezentat de costul variabil 
sau de diferenţa dintre acesta şi costul de renunţare la proiect, dacă acesta există. 

(5) Asimilăm această valoare unei volatilităţi nule, care nu a putut fi efectiv considerată 
din motive strict legate de calcule (împărţire la zero). 
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Rezumat. Scopul lucrării este testarea ipotezei random walle pentru indicele BET 
al Bursei de Valori Bucurreşti şi implicaţiile acestei ipoteze. Acest model generează câteva 
implicaţii pentru analiştii pieţei de capital. 

 
Cuvinte-cheie: pieţe financiare (1B); indice bursier; random walk; randamentul 

activelor financiare; econometrie. 
 
Analiza ipotezei random walk 
Modul de evaluare şi de prognoză atât al randamentului activelor financiare, cât şi al 

riscului reprezintă implicaţia centrală a modelului random walk. Conform acestei ipoteze, 
distribuţia randamentelor titlurilor financiare trebuie să fie normală. Pe baza acestei 
distribuţii se poate estima riscul activelor financiare pe orice interval de timp. Dacă 
randamentele activelor financiare ar urma un proces random walk, atunci riscul unui titlu 
poate fi estimat în orice interval de timp pe baza valorii riscului din orice alt interval de 
timp. Dacă preţul unui activ financiar nu se comportă random walk, atunci nu mai există 
nicio relaţie între preţurile activului respectiv pe diferite intervale de timp. Pieţele financiare 
considerate emergente reflectă cel mai bine aceste lucruri, prin faptul că prezintă un risc 
mare pe un orizont redus de timp (termen scurt), dar la echilibru pe aceste pieţe se pot obţine 
randamente semnificative. 

Testarea ipotezei random walk pentru seriile de timp ce caracterizează cursurile activelor 
financiare prezintă un interes major pentru investitorii şi analiştii pieţei de capital. Respingerea 
acestei ipoteze determină previzionarea preţurilor viitoare ale titlurilor financiare, ceea ce poate 
conduce la obţinerea de profituri suplimentare prin operaţiuni de arbitraj. 
 

Testele pentru indicele BET 
Vom încerca testarea validităţii ipotezei random walk pentru valorile indicelui BET 

al pieţei româneşti de capital utilizând date cu frecvenţă zilnică ce acoperă perioada de 
analiză 05.01.2004 – 27.08.2007. Estimările econometrice au fost realizate cu ajutorul 
programului econometric Eviews 3.0. Metodele utilizate sunt: coeficienţii de autocorelaţie şi 
unit root. 
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1.  Metoda coeficienţilor de autocorelaţie (Testarea independenţei seriale) 
Coeficienţii de autocorelaţie – Nivel: 

 
 
Din grafic rezultă coeficientul de autocorelaţie de lag 1 ca fiind semnificativ şi pozitiv. 

Coeficienţii de autocorelaţie – Prima diferenţă: 
 

 
 
Din grafic rezultă coeficientul de autocorelaţie de lag 1 ca fiind semnificativ şi 

pozitiv. De asemenea, coeficientul de autocorelaţie de lag 4 este negativ. 
Folosind această metodă a coeficienţilor de autocorelaţie, putem spune că seria 

cronologică a indicelui BET este integrabilă de ordinul 1. 
Coeficienţii de aucorelaţie privind randamentul indicelui BET*, calculaţi pe baza 

seriei de date a valorilor acestui indice arată astfel: 

                                                           
* Indicatorii s-au calculat pe baza valorilor zilnice ale indicelui BET în perioada 05.01.2004 – 27.08.2007. 
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Nivel: 

 
Conform rezultatelor obţinute pentru indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti, 

coeficientul de autocorelaţie de lag 1 este 0,160 (din punct de vedere statistic diferit de valoarea 0). 
 

2. Testul Unit Root 
Testul Unit Root evidenţiază staţionaritatea unei serii de timp. O serie staţionară se 

numeşte integrată de un ordin d (ordin de integrare) şi se notează cu I(d). Ordinul de 
integrare reprezintă numărul de rădăcini unitare pe care-l conţine seria de timp sau numărul 
de operaţiuni de diferenţiere astfel încât seria să devină staţionară. Testul unit root poate fi 
evidenţiat prin testele Dickey-Fuller şi Phillips-Perron. 
 

Testul Dickey - Fuller 
Estimările econometrice oferite de acest test se prezintă astfel: 
Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test  –  Nivel: 

ADF Test Statistic -2.067540     1%   Critical Value* -3.9731 
      5%   Critical Value -3.4171 
      10% Critical Value -3.1306 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LOG_BET) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/12/2004 7/04/2007 
Included observations: 908 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG_BET(-1) -0.007961  0.003851 -2.067540  0.0390 
D(LOG_BET(-1))  0.166683  0.033136  5.030293  0.0000 
D(LOG_BET(-2)) -0.042770  0.033671 -1.270224  0.2043 
D(LOG_BET(-3))  0.010587  0.033698  0.314184  0.7535 
D(LOG_BET(-4)) -0.093358  0.033278 -2.805375  0.0051 

C  0.028655  0.013289  2.156290  0.0313 
@TREND(1/05/2004)  4.14E-06  2.67E-06  1.549999  0.1215 

R-squared  0.042635     Mean dependent var  0.000703 
Adjusted R-squared  0.036260     S.D. dependent var  0.006535 
S.E. of regression  0.006416     Akaike info criterion -7.252468 
Sum squared resid  0.037086     Schwarz criterion -7.215376 
Log likelihood  3299.620     F-statistic  6.687522 
Durbin-Watson stat  1.990764     Prob(F-statistic)  0.000001 
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Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test  –  Prima diferenţă: 
 
ADF Test Statistic -13.74524     1%   Critical Value* -3.9731 

      5%   Critical Value -3.4171 
      10% Critical Value -3.1306 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LOG_BET,2) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/13/2004 7/04/2007 
Included observations: 907 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LOG_BET(-1)) -0.935136  0.068033 -13.74524  0.0000 
D(LOG_BET(-1),2)  0.102463  0.059908  1.710331  0.0875 
D(LOG_BET(-2),2)  0.055803  0.052435  1.064234  0.2875 
D(LOG_BET(-3),2)  0.064946  0.043467  1.494127  0.1355 
D(LOG_BET(-4),2) -0.039179  0.033516 -1.168971  0.2427 

C  0.001160  0.000439  2.641807  0.0084 
@TREND(1/05/2004) -1.09E-06  8.19E-07 -1.332859  0.1829 

R-squared  0.428334     Mean dependent var -4.74E-06 
Adjusted R-squared  0.424522     S.D. dependent var  0.008474 
S.E. of regression  0.006429     Akaike info criterion -7.248390 
Sum squared resid  0.037196     Schwarz criterion -7.211266 
Log likelihood  3294.145     F-statistic  112.3908 
Durbin-Watson stat  2.001237     Prob(F-statistic)  0.000000 

 
Testul Phillips – Perron 
Estimările econometrice oferite de acest test se prezintă astfel: 
 
Phillips - Perron Unit Root Test  –  Nivel: 
PP Test Statistic -2.158819     1%   Critical Value* -3.9730 

      5%   Critical Value -3.4171 
      10% Critical Value -3.1306 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Lag truncation for Bartlett kernel: 6    ( Newey-West suggests: 6 ) 
Residual variance with no correction  4.22E-05 
Residual variance with correction  4.97E-05 

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(LOG_BET) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/06/2004 7/04/2007 
Included observations: 912 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG_BET(-1) -0.007830  0.003854 -2.031390  0.0425 
C  0.028223  0.013304  2.121433  0.0342 

@TREND(1/05/2004)  4.06E-06  2.68E-06  1.517032  0.1296 

R-squared  0.006541     Mean dependent var  0.000703 
Adjusted R-squared  0.004355     S.D. dependent var  0.006522 
S.E. of regression  0.006508     Akaike info criterion -7.228293 
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Sum squared resid  0.038500     Schwarz criterion -7.212452 
Log likelihood  3299.102     F-statistic  2.992364 
Durbin-Watson stat  1.677713     Prob(F-statistic)  0.050663 

 
Phillips - Perron Unit Root Test  –  Prima diferenţă: 
PP Test Statistic -25.47293     1%   Critical Value* -3.9730 

      5%   Critical Value -3.4171 
      10% Critical Value -3.1306 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Lag truncation for Bartlett kernel: 6    ( Newey-West suggests: 6 ) 
Residual variance with no correction  4.14E-05 
Residual variance with correction  3.65E-05 

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(LOG_BET,2) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/07/2004 7/04/2007 
Included observations: 911 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LOG_BET(-1)) -0.842040  0.032787 -25.68195  0.0000 
C  0.001030  0.000430  2.396789  0.0167 

@TREND(1/05/2004) -9.59E-07  8.13E-07 -1.180718  0.2380 

R-squared  0.420759     Mean dependent var -6.48E-06 
Adjusted R-squared  0.419483     S.D. dependent var  0.008458 
S.E. of regression  0.006444     Akaike info criterion -7.247976 
Sum squared resid  0.037707     Schwarz criterion -7.232121 
Log likelihood  3304.453     F-statistic  329.7840 
Durbin-Watson stat  1.983612     Prob(F-statistic)  0.000000 

 
Interpretarea rezultatelor 

 Prin ambele metode folosite (metoda coeficienţilor de autocorelaţie şi testul unit root) 
este acceptată ipoteza de unit root (ipoteza nulă) pentru nivel. În schimb, pentru prima 
diferenţă, nu este acceptată această ipoteză, ceea ce conduce la concluzia că seria 
valorilor indicelui BET este integrabilă de ordinul 1 (urmează un proces I(1)); 

  Coeficientul de determinaţie R-square (R2) indică modelul liniar autoregresiv ca fiind 
un model care se potriveşte mai bine în cazul primei diferenţe. În cazul testului ADF 
valorile lui R2 sunt 0,042635 (explică evoluţia seriei indicelui BET într-o proporţie de 
4,2%) pentru nivel şi 0,428334 (42,8%) pentru prima diferenţă. În cazul testului PP 
coeficientul R2 ia valorile de 0,006541 (0,6%) pentru nivel şi 0,420759 (42%) pentru 
prima diferenţă; 

 Valoarea coeficientului Durbin-Watson este apropiată în toate cazurile de valoarea 2, 
ceea ce semnifică faptul că variabila reziduală nu este autocorelată. Din acest punct de 
vedere, toate testele efectuate sunt semnificative. 

 
Concluzii 
Aplicaţiile efectuate în prezenta lucrare s-au realizat pe analiza indicelui BET al Bursei de 

Valori Bucureşti. Modelarea econometrică realizată ne conduce la următoarele concluzii: 
 conform testului unit root rezultă faptul că seria indicelui BET este integrabilă de 
ordinul 1; 
 asimetria valorilor rentabilităţii indicelui BET este negativă; 
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 seria cronologică BET nu urmează un proces random walk, fiind respinsă această 
ipoteză. Aceasta are ca implicaţie faptul că se pot previziona (prognoza) cursurile 
viitoare de către o parte dintre investitorii pieţei de capital (obţinerea de profituri 
suplimentare) deoarece preţurile nu reflectă complet informaţiile existente în piaţă. 
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Rezumat. În lucrarea de faţă ne-am propus evidenţierea importanţei indicatorului global 
Value at Risk pentru măsurarea  riscului unui portofoliu şi mai ales al riscului marginal 
indus de fiecare titlu suplimentar încorporat. Avantajul metodei descrise este evidenţiat 
practic, pe un portofoliu constituit din titluri listate la Bursa de Valori Bucureşti. Aplicând 
algoritmul de selecţie al portofoliului conform teoriei lui Markowitz, am ajuns la o 
combinaţie optimă de titluri care să ofere un anumit nivel al rentabilităţii în condiţii de risc 
minim. Având în vedere efectele favorabile ale diversificării asupra riscului, am propus 
introducerea unor titluri noi în acest portofoliu. Selecţia acestora a fost însă realizată 
printr-o metodă nouă, nu prin analiza fundamentală a titlurilor, şi anume prin metoda VaR 
incremental. Astfel, am evitat calculul unui număr semnificativ de indicatori, eficientizând 
procesul de selecţie şi diversificare a portofoliului. 

 
Clasificare REL:11B. 

 
Riscul unei valori mobiliare poate fi cuantificat sub numeroase forme. Indicatorii 

specifici sunt abaterea medie patratică, downsiderisk, tracking error, coeficientul de 
volatilitate dar putem considera că fac parte din acest grup chiar şi lichiditatea, coeficientul 
de corelaţie, coeficienţii de asimetrie şi aplatizare Skewness şi Kurtosis, (Dragotă, 2003), 
deoarece şi acestia ajută în mod semnificativ la identificarea şi la aprecierea riscului. Pentru 
obligaţiuni, indicatorii de risc sunt legaţi de variabilitatea dobânzii pe piaţă şi de maturitatea 
titlului. Aceştia sunt durata, sensibilitatea, convexitatea (Amenc, Le Sourd, 2003). După cum se 
observă, realizarea unei investiţii mixte pe piaţa activelor financiare primare pune probleme 
în ceea ce priveşte caracterizarea riscului global al portofoliului, deoarece indicatorii nu sunt 
comuni. Evitarea problemei se poate realiza prin Value at Risk, un indicator dezvoltat de 
societatea de rating JP Morgan. VaR permite rezumarea la o singură valoare a unui întreg 
ansamblu de riscuri, indus de diversitatea titlurilor componente ale unui portofoliu. Prin 
urmare, putem spune că VaR oferă o imagine globală asupra riscului portofoliului. 

În cadrul analizei unui portofoliu, VaR măsoară pierderea maximă ce o poate 
suporta acesta pe un anumit interval de timp dat, cu o anumită probabilitate de apariţie 
asociată, în cazul unei evoluţii nefavorabile a pieţei financiare. În general, se ia în 
considerare un interval de încredere de 99%, ceea ce presupune că nu există decât 1% şanse 
ca un portofoliu să înregistreze o pierdere, adică valoarea viitoare a portofoliului să fie 
inferioară unui prag minim acceptat.  Această valoare se calculează pentru o perioadă de 10 
zile, ceea ce corespunde intervalului mediu de relansare a pieţei (Amenc, Le Sourd, 2003). 
Prin urmare, putem aprecia că VaR este o masură  de risc extrem, pe termen scurt, care 
cuantifică pierderea maximă posibilă viitoare comparativ cu un nivel valoric minim al 
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portofoliului (stabilit subiectiv de către investitor), funcţie de probabilitatea de realizare 
asociată (Amenc, Le Sourd, 2003).  

Pe lângă acest rol tradiţional, VaR permite studierea oportunităţii integrării sau 
lichidării unui titlu într-un portofoliu. Pornind de la un portofoliu de bază, prin studierea 
VaR generat de portofoliul derivat din acesta, prin includerea unui nou titlu, putem decide 
oportunitatea alegerii (dacă apariţia noului titlu în portofoliu aduce un plus  de valoare în 
condiţii de micşoare a riscului sau nu). În acelaşi timp, aceeaşi metodă ajută la interpretarea 
abilităţii gestionarului de portofoliu de a selecta titlurile potrivite de pe piaţă, şi anume 
acelea care sa maximizeze averea finală (Amenc, Le Sourd, 2003) a investitorului. Astfel, pe 
baza criteriului VaR putem măsura impactul unei noi tranzacţii asupra riscului global al 
portofoliului. Noul indicator se numeşte VaR incremental. Alături de sistemul Morningstar 
(Sharpe, 1998), de modelele ţinând cont de stilul gestionarului, cum ar fi Sharpe, Lobosco 
(1999), Modigliani şi Modigliani (1997), care işi propun studierea abilităţii gestionarului de 
a selecta titlurile performante, Dowd a dezvoltat, în 1999, o formulă bazată pe VaR 
incremental, prin care evaluează deciziile de investiţii.  

Ne propunem, în continuare, să  folosim algoritmul lui Dowd pe piaţa de capital din 
România, pentru a observa dacă datele istorice (bază a analizei fundamentale) ale titlurilor 
oferă semnale corecte în ceea ce priveşte performanţa acestora.  

Pentru început vom descrie metoda bazată pe VaR.  Pornim de la ipoteza unui 
investitor care doreşte modificarea componenţei şi structurii portofoliului său. Acesta va 
studia ansamblul combinaţiilor de rentabilitate şi risc legate de modificarea portofoliului şi 
va alege situaţia optimă. Această situaţie va fi analizată prin VaR incremental, şi anume se 
va alege achiziţia (sau lichidarea) acelor titluri pentru care valoarea incrementală a VaR este 
modestă (ridicată) în raport cu plusul de rentabilitate aşteptat.  

Metoda lui Dowd (1999) porneşte de la raportul rentabilitate-risc pentru un 
portofoliu. În mod normal, creşterea performanţei se traduce prin creşterea acestui raport. 
Astfel: 

              
basicp

basicp

newp

newp

σ
R

σ
R

−

−

−

− ≥   

unde: 
• pR reprezintă rentabilitatea portofoliului (iniţial-basic sau cu o nouă componentă-new ); 
• pσ  reprezintă abaterea medie patratică a portofoliului.   

Înlocuind newpR −  cu suma ,R)a1(Ra basicpa −−+×  

unde:  
• aR  reprezintă rentabilitatea titlului suplimentar; 
• a  reprezintă ponderea titlului nou inclus în portofoliu; 

şi realizând calculele în contextul în care: 
  )IVaR(lVaRIncrementaVaRVaR basicnew =−  ajungem la relaţia: 

)]VaR(η1[RR basicpa +≥ −  unde: )VaR(η  reprezintă creşterea lui VaR generată de 

achiziţia activului A, adică 
basicVaR

IVaR
a
1
× . 

În continuare, vom aplica cele prezentate mai sus pe un portofoliu real, format din 
titluri listate la BVB Bucureşti. Alegerea titlurilor componente ale portofoliului a presupus o 
analiză fundamentală iniţială, având drept moment de referinţă ziua de 28 octombrie 2007. 
Pe baza datelor istorice din ultimii doi ani (până la acest moment dat), am calculat 
rentabilitatea medie zilnică(1), riscul cuantificat atât ca abatere medie patratică(2), cât şi sub 
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forma coeficientului de volatilitate(3), coeficienţiii de asimetrie şi cei de aplatizare, pentru 
fiecare titlu din cele alese, precum şi coeficienţii de corelaţie(4) între acestea. Pentru început, 
alegerea noastră a avut la bază criteriul lichiditate, urmărind ca, pe o piaţă destul de volatilă 
în ultima perioadă, să construim un portofoliu din titluri foarte lichide, adică des 
tranzacţionate şi în volume cât mai mari, pentru a preveni situaţia imposibilităţii vânzării 
acestora în cazul unor anticipări nefavorabile.  

Conform ultimelor informaţii (la data de 28.10.2007) publicate de societăţile de 
servicii de investiţii financiare, cele mai lichide titluri au fost SIF-urile. Topul creşterilor de 
preţ a fost ocupat de societăţile Oil Terminal Constanţa, UAMT Oradea, SIF Oltenia, SIF 
Moldova şi CNTEE Transelectrica Bucureşti. Cele mai tranzacţionate titluri au fost tot SIF-
urile, printre care s-au strecurat şi Petrom, Biofarm Bucureşti, BRD Societe Generale, Banca 
Transilvania şi SSIF Broker Cluj. Noutăţile în domeniul bursier care ne-au atras atenţia sunt 
legate de Petrom, care îşi extinde afacerile în Bulgaria, şi de Oltchim, care urmează să fie 
privatizat în 2008*.  

Având în vedere această scurtă analiză, ne-am oprit la alegerea unui număr de titluri 
care la prima vedere îndeplinesc criteriile profilului de investitor riscofil pe care ni-l 
asumăm. Acestea sunt SIF-urile, Oil Terminal Constanţa, Transelectrica Bucureşti, Petrom, 
Oltchim, Banca Transilvania, BRD Societe Generale, SSIF Broker Cluj, Biofarm Bucureşti. 
Volatilităţile acestora sunt foarte mici (valorile sunt foarte apropiate de zero), ceea ce 
semnifică faptul că evoluţia lor este relativ independentă de cea a pieţei. Situaţia trebuie 
interpretată în mod favorabil deoarece perioada respectivă a fost caracterizată mai mult de 
sesiuni de scădere ale bursei** (5). Pe lângă acestea, vom supune analizei şi alte câteva acţiuni 
de la categoria întâi, ştiindu-se faptul că acestea sunt foarte lichide şi cu rezultate favorabile 
în investiţiile pe termen lung***. Am ales Turbomecanica SA, Rompetrol Rafinare SA şi 
Impact Developer and Contractor SA.  

Pe baza criteriului rentabilitate medie istorică, observăm ca BANCA TRANSILVANIA 
are rezultatul cel mai mic şi OIL TERMINAL CONSTANŢA are rezultatul cel mai mare. Cel mai 
mare risc îl comportă OIL TERMINAL CONSTANŢA şi cel mai mic TURBOMECANICA. 
Raportând rentabilitatea la risc, căutăm să introducem în portofoliu acele titluri care oferă 
maximum de rentabilitate pe unitatea de risc, adică cele care dau cel mai mare punctaj în privinţa 
raportului acestora (6). 

Pornind de la o limită fixată subiectiv de investitor, şi anume 0,06 puncte de 
rentabilitate obţinute prin asumarea unui punct de risc, ajungem la concluzia că titlurile 
reţinute în portofoliu vor fi IMPACT, TURBOMECANICA, BIOFARM, SSIF BROKER, 
OLTCHIM, BRD SOCIETE GENERALE, PETROM, SIF3, SIF5, TRANSELECTRICA şi 
OIL TERMINAL CONSTANŢA. 

Analizând în continuare coeficienţii de asimetrie şi aplatizare, observăm că exact 
pentru titlurile eliminate aceştia nu îndeplinesc condiţiile necesare unei distribuţii apropiate 
de cea normală (5). Doar în acest context media şi dispersia sunt reprezentative, putând deci 
fi folosite în extrapolări. Considerând şi aceşti ultimi indicatori, titlurile reţinute sunt: 
IMPACT, TURBOMECANICA, BIOFARM, SSIF, OLTCHIM, SIF3, 
TRANSELECTRICA şi OIL TERMINAL CONSTANŢA.  

Pe lângă cele relevate mai sus, am aprofundat analiza, având în vedere şi 
interpretarea altor indicatori de performanţă, privind situaţia economico-financiară, cum ar fi 
gradul de îndatorare, indicele de lichiditate, rentabilitatea economică şi cea financiară, câştig 

                                                           
* www.ktd.ro, www.bvb.ro 
** www.bvb.ro 
*** Victor Dragotă, Carmen Maria Lăcătuş, 2005 
**** www.ktd. ro 
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net pe acţiune (Earnings per Share, EPS), modificările în privinţa profitabilităţii, raportul 
preţ-câştig net pe acţiune (Price Earnings Ratio, PER)****. Îndatorarea se încadrează în 
limitele legale (cu excepţia Oltchim, care se află într-un amplu proces de expansiune), deci 
emitenţii au posibilitatea de a face faţă rambursărilor fără a afecta echilibrul financiar pe 
termen lung respectiv cel pe termen scurt. Aceeaşi concluzie o oferă şi indicele de lichiditate 
care depăşeşte, în cele mai multe cazuri, cu mult nivelul recomandat, de 2-2,5. Rentabilitatea 
financiara înregistrează valori superioare rentabilităţii economice, ceea ce demonstrează că 
îndatorarea a fost realizată în condiţii favorabile. Rentabilităţile cele mai mari, la nivelul 
primului semestru 2007, au fost obţinute de IMPACT Bucureşti, de TURBOMECANICA, 
de BIOFARM, SSIF BROKER şi SIF3. Aceste rentabilităţi sunt însă în general în scădere 
comparativ cu anul trecut, excepţie făcând SSIF BROKER. Pentru indicatorul EPS 
(Earnings per Share-câştig net pe acţune) trebuie să remarcăm poziţia deosebită pe care o au 
SSIF BROKER şi TRANSELECTRICA. PER (preţ/EPS) a avut evoluţii spectaculoase 
pentru emitenţii IMPACT (s-a dublat), OLTCHIM şi OIL TERMINAL CONSTANŢA (în 
jurul cifrei de 300). În ultimele cazuri este vorba chiar de valori foarte mari, explicate prin 
aşteptările mari pe care le are piaţa în privinţa performanţelor acestor societăţi. 

Luând în considerare şi aceste noi date, apreciem că toate titlurile selectate 
confirmă rezultatele demersului anterior de selecţie.Pe baza acestor titluri vom construi un 
portofoliu, folosind algoritmul propus de Markowitz. Alegerea noastră se dovedeşte a fi 
foarte bună, deoarece şi valorile coeficienţilor de corelaţie, deşi majoritatea sunt pozitivi, 
sunt foarte apropiate de zero. Titlurile nu sunt deci puternic corelate (emitenţii aparţin unor 
sectoare economice diferite) şi combinarea lor într-un portofoliu va avea un impact 
favorabil, deoarece modificarea rentabilităţii unui titlu în sens negativ nu va influenţa în 
aceeaşi masură şi trend evoluţia titlului cu care relaţionează.  

Modelul lui Markowitz (1952) presupune drept ipoteze următoarele: selecţia 
titlurilor bazată pe criteriul rentabilitate- risc; ponderea pozitivă a titlurilor în portofoliu 
(adică Xi nu poate fi negativ, nu se pot realiza împrumuturi la rata dobânzii fără risc în 
economie pentru a achiziţiona titluri peste nivelul investiţiei iniţiale, devenită insuficientă). 
Rentabilitatea viitoare şi riscul sunt estimate pe baza ipotezei statice forte (motiv pentru care 
am analizat şi coeficienţii definitorii pentru o astfel de distribuţie). Profilul investitorului 
este riscofil (având în vedere contextul deosebit de volatil al pieţei, care permite obţinerea 
unor câştiguri excepţionale, prin specularea ineficienţei pieţei). Modelul are ca aspect central 
maximizarea utilităţii averii investitorului, ceea ce implică un portofoliu optim care oferă 
maxim de rentabilitate la un anumit risc acceptat sau invers, unui anumit nivel cerut de 
rentabilitate i se asociază riscul minim.  

Pornind de la prima formulare, am stabilit subiectiv rata de rentabilitate aşteptată de 
investitor la nivelul de 0,25% zilnic, ţinând cont în formularea acestei cerinţe de rezultatele 
istorice foarte bune prezentate de titluri (jurul cifrei de 0,2% în medie). Prin urmare vom 
căuta să identificăm acea structură a portofoliului care va genera o rentabilitate medie zilnică 
de 0,25% în condiţii de risc minim. Rezultatele sunt: IMPACT 12,28%, BIOFARM 9,41%, 
TURBOMECANICA 9,19%, SSIF BROKER 10,78%, OLTCHIM 8,89%, SIF3 14,84%, 
TRANSELECTRICA 22,83%, OIL TERMINAL CONSTANTA 11,79% (6). 

Se observă ca au fost eliminate, prin aplicarea Markowitz, două titluri, BRD şi 
PETROM, deoarece ponderile au fost negative şi, conform ipotezelor stabilite iniţial, nu se 
acceptă short sell. În aceste condiţii, portofoliul va fi caracterizat de o abatere medie 
patratică de 1,03% şi o rentabilitate medie zilnică de 0,24%. Presupunând că se investesc 
100.000.000 de unităţi monetare, vom obţine următoarele valori pentru Value at Risk, pentru 
trei intervale diferite de încredere:   
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           Tabelul 1 
VaR al portofoliului de bază 

Interval de 
încredere (%) 

Parametru z VaR 

90% -1,28 -1.314.231,2 
95% -1,74 -1.786.533,1 
97% -1,88 -1.930.277,1 
99% -2,33 -2.392.311,6 

Sursa: date primare culese de pe www.bvb.ro, respectiv www.ktd.ro şi prelucrate de către autoare. 
 
Rezultatele se interpretează astfel: 

1) cu o probabilitate de 10%, pe termen scurt, se poate înregistra o pierdere de 
maxim 1.314.231,2 unităţi monetare; 

2) cu o probabilitate de 5%, pe termen scurt, se poate înregistra o pierdere de 
maxim 1.786.533,1 unităţi monetare; 

3) cu o probabilitate de 3%, pe termen scurt, se poate înregistra o pierdere de 
maxim 1.930.277,1 unităţi monetare; 

4) cu o probabilitate de 1%, pe termen scurt, se poate înregistra o pierdere de 
maxim 2.392.311,6 unităţi monetare. 

Se poate observa că riscul global al portofoliului este unul destul de ridicat. 
Începând din acest moment vom folosi indicatorul VaR incremental pentru a testa 

dacă un titlu trebuie sau nu inclus în portofoliu, funcţie de plusul de risc pe care-l induce, în 
condiţiile aceleiaşi rentabilităţi sperate.  

Vom alege în mod subiectiv, fără a urmari un criteriu anume, un număr de titluri 
cotate la BVB, pentru care vom calcula, similar situaţiei anterioare, rentabilitatea şi riscul 
asumate plus covarianţele cu celelalte titluri componente ale portofoliului. Noile titluri luate 
în calcul sunt: BERMAS SUCEAVA, BANCA TRANSILVANIA, KANDIA, 
POLICOLOR, FLAMINGO, ZIMTUB şi TURISM SERVICII. Am urmărit ca datele 
istorice să fie relevante şi analiza să se desfăşoare pe acelaşi orizont de timp cu lungimea de 
2 ani (până pe 28.10.2007), considerat reprezentativ statistico-matematic. 

Pentru fiecare situaţie în parte, am calculat VaR, analizând impactul asupra riscului pe 
care-l are adăugarea unui nou titlu în portofoliu. Problema a constat în a diversifica portofoliul, 
păstrându-se nivelul de rentabilitate dorit (0,25%), dar urmărind obţinerea acestuia în condiţii de 
risc cât mai redus. Portofoliul îşi va modifica prin urmare compoziţia şi structura, fiind aleasă acea 
situaţie numită optimă, căreia îi corespunde un VaR marginal negativ.  
 

Tabelul 2 
VaR pentru noile portofolii derivate 

Acţiune/interval de încredere 90% 95% 97% 99% 
BERMAS  -1.322.539,20 -1.797.826,73 -1.942.479,45 -2.407.434,64 
BANCA TRANSILVANIA -1.396.617,05 -1.898.526,30 -2.051.281,29 -2.542.279,47 
KANDIA -1.236.875,29 -1.681.377,35 -1.816.660,58 -2.251.499,55 
POLICOLOR -1.293.145,35 -1.757.869,45 -1.899.307,23 -2.353.928,64 
FLAMINGO -1.400.915,89 -1.904.370,04 -2.057.595,22 -2.550.104,71 
ZIMTUB -1.360.150,95 -1.848.955,20 -1.997.721,71 -2.475.899,78 
TURISM SERVICII -1.325.972,07 -1.802.493,29 -1.947.521,48 -2.413.683,54 
Portofoliul de bază -1.314.231,00 -1.786.533,00 -1.930.277,00 -2.392.312,00 

 
Comparând rezultatele, observăm că doar KANDIA şi POLICOLOR generează 

diminuarea riscului global, măsurat prin VaR. Hotărând introducerea simultană a acestora în 
portofoliu, vom obţine următoarele: 
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Tabelul 3 
VaR pentru portofoliul derivat cu componente suplimentare 

KANDIA şi POLICOLOR 
Rentabilitate medie zilnică sperată 0,25% 
Risc asociat 0,91% 
VaR cu p=90% -1.162.456 
VaR cu p=95% -1.580.214 
VaR cu p=97% -1.707.357 
VaR cu p=99% -2.116.033 

Sursa: date primare culese de pe www.bvb.ro, respectiv www.ktd.ro şi prelucrate de către autoare. 
 

Faţă de vechea situaţie a portofoliului, cele două titluri, achiziţionate simultan, vor genera 
o scădere şi mai mare a pierderii maxime posibile asociate fiecărui interval de încredere.  

O analiza fundamentală a titlurilor de mai sus, în vederea selecţionării celor mai 
performante şi potrivite portofoliului nostru, astfel încât să se atingă obiectivele de 
rentabilitate şi risc ale investitorului, a presupus un timp de lucru cu mult mai îndelungat 
decât cea mai sus prezentată.  

 Cel mai mare punctaj în privinţa raportului rentabilitate-risc a fost obţinut de 
titlurile POLICOLOR şi KANDIA. În ceea ce priveşte indicatorii de asimetrie şi aplatizare, 
valorile rezultate sunt foarte apropiate de cele ale distribuţiei normale, cu excepţia Kandia, 
care însă nu înregistrează un ecart semnificativ care să anuleze reprezentativitatea mediei şi 
dispersiei. Coeficienţii de volatilitate, fiind calculaţi în raport cu acelaşi indice bursier 
BET-C, sunt deosebit de mici, apropiaţi de zero în toate cazurile. Prin urmare, la prima 
vedere, observăm ca titlurile selectate pe baza criteriului VaR incremental sunt aceleaşi pe 
care le-am fi selectat pe baza datelor de mai sus, oferind cel mai bun raport rentabilitate-risc, 
în condiţii de reprezentativitate a datelor, fiind independente de evoluţia pieţei (6). Acest 
ultim rezultat trebuie de interpretat deosebit de favorabil în contextul anticipărilor de scădere 
a pieţei (confirmate ulterior analizei). 

 Privind şi asupra celeilalte categorii de indicatori de performanţă*, constatăm un 
grad de îndatorare în limitele legale pentru titlurile selectate anterior (KANDIA, 
POLICOLOR), însă superior celorlalte titluri supuse studiului nostru, ceea ce identifică 
derularea unor proiecte de investiţii mai ample. Indicele de lichiditate reflectă faptul că 
firmele analizate au capacitatea să facă faţă pe baza activelor curente datoriei pe termen 
scurt. Trebuie de menţionat că emitenţii vizaţi înregistrează cei mai buni indicatori de 
lichiditate, deşi şi celelalte firme sunt caracterizate de indici supraunitari. În privinţa 
rentabilităţii economice, TURISM SERVICII se situează pe primul loc (99%), urmat de 
BERMAS SUCEAVA şi POLICOLOR (15%, respectiv 8%). Rezultatul excepţional al 
TURISM SERVICII nu poate fi interpretat în mod favorabil, deoarece în perioada anterioară 
a fost negativ (-14%), ceea ce semnifică o volatilitate crescută. Variaţia profitului net în 
ultimele luni nu poate fi apreciată în mod favorabil decât la BANCA TRANSILVANIA şi 
POLICOLOR. În celelalte cazuri, rezultatele sunt în scădere. Acest fapt este reflectat şi de 
indicatorul EPS. În ceea ce priveşte PER, observăm că cele mai mari valori sunt înregistrate 
de BANCA TRANSILVANIA, urmat de BERMAS. Pentru titlurile urmărite PER este în 
creştere, ceea ce se traduce prin creşterea încrederii investitorilor în emitenţi, bazată pe noile 
informaţii emise pe piaţă de către aceştia. 

Concluziile acestei analize detaliate sunt că titlurile POLICOLOR şi KANDIA, cu 
reţineri TURISM SERVICII, oferă cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte criteriile de 
performanţă urmărite, deci vor fi cele alese pentru a fi incluse în portofoliu. La acelaşi 
rezultat am ajuns însă printr-o analiză simplificată, derivată din VAR. 

Prin urmare, pe baza exemplului dat(6), putem aprecia utilitatea VaR incremental în 
optimizarea portofoliului, în contextul diversificării permanente a acestuia, odată cu apariţia 
noilor oportunităţi. În analiza clasică, selecţia titlurilor nu este uşoară, aşa cum  am 
demonstrat mai sus. Calculul şi interpretarea indicatorilor analizei fundamentale oferă date 

                                                           
* www.ktd.ro 
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privind posibilităţile de creştere economică ale emitentului, nivelul de performanţă atins şi 
cel potenţial, condiţiile de risc aferente, solvabilitatea şi lichiditatea acestuia, şi nu în ultimul 
rând aprecieri asupra încrederii pe care o are piaţa în titlul respectiv, asupra aşteptărilor pe 
care le formulează investitorii (având în vedere celelalte rezultate precizate anterior).  

Noua metodă a simplificat foarte mult lucrurile, generând concluzii similare ca şi în 
cazul în care am analizat amănunţit titlurile conform procedurii clasice. Astfel, prin 
intermediul unui singur indicator, VAR incremental, este înlocuit un volum semnificativ de 
muncă. Prin urmare se elimină foarte multe calcule, eficientizându-se munca gestionarului 
de portofoliu, atât de culegere şi sintezare a informaţiilor, cât şi de interpretare. Concluziile 
sunt la fel de pertinente, însă sunt obţinute într-un timp incomparabil mai scurt. 
Recomandăm această metodă ca instrument de selecţie a titlurilor în contextul diversificării 
portofoliilor şi folosirea VaR incremental ca masură a riscului marginal generat de 
potenţialele achiziţii. 

Mulţumiri domnului prof. univ. dr. Victor Dragotă pentru 
sprijinul oferit în elaborarea acestei lucrări. 

Note 
(1)  Rentabilitatea medie a perioadei istorice am calculat-o folosind media aritmetică 

pentru rezultatele zilnice ale ultimilor doi ani, avand grijă să corectăm preţurile pieţei 
ţinând cont de diferitele operaţiuni tehnice de tipul splitării, stock cash sau stock 
dividend care au intervenit în evoluţia cursului.   

(2)  Este vorba de abaterea medie patratică a rezultatelor de rentabilitate înregistrate, 
comparativ cu rezultatul mediu estimat în contextul ipotezei statice forte.  

(3)  Aceştia măsoară intensitatea legăturii dintre titluri. 
(4) Indicatorul coeficient de volatilitate a fost calculat în raport cu BET-C, considerat mai 

reprezentativ pentru piaţa românească. 
(5 Skewness trebuie să fie cât mai apropiat de zero iar Kurtosis cât mai apropiat de 3. 
(6)  Studiul de caz s-a bazat pe cursurile istorice ale titlurilor preluate de pe adresele web 

ale BVB Bucureşti şi ale societăţii de investiţii financiare KTD Invest. Aceste 
informaţii primare au fost prelucrate şi interpretate de către autoare. 
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Rezumat. În această lucrare este prezentat impactul preluărilor, achiziţiilor pe 
datorie şi capitalului de risc asupra mecanismelor guvernanţei corporative. Preluările de 
corporaţii constituie un important mecanism de guvernanţă externă, prin intermediul căruia 
acţionarii îi pot înlocui pe managerii neperformanţi sau oportunişti. De asemenea, 
cercetările din domeniu arată că acţionarii firmelor preluate înregistrează creşteri 
semnificative ale câştigurilor. În plus, achiziţionarea unei companii pe datorie poate fi 
considerată un mijloc de restaurare a guvernanţei active şi de rezolvare a unor probleme de 
control intern. În speţă, achiziţiile MBO implică o serie de consecinţe importante, cum ar fi, 
de exemplu, restructurarea capitalului în favoarea managerilor insideri. 
  

Cuvinte-cheie: guvernanţă corporativă; acţionar; preluare; achiziţie pe datorie; capital de 
risc. 

 
REL 11G: „Achiziţii, fuziuni, lichidarea firmei”. 
 
Teoria de agent a admis că în anumite situaţii, mecanismele guvernanţei interne nu 

reuşesc să monitorizeze eficient activitatea managerilor şi a sugerat că preluările de 
corporaţii pot constitui un important mecanism extern de guvernanţă, prin intermediul căruia 
acţionarii îi pot înlocui pe managerii neperformanţi sau oportunişti. Lansarea unei oferte de 
preluare ostilă, de exemplu, este percepută în general de către ofertant ca pe un semnal că 
activele firmei ţintă nu sunt exploatate cu maximum de eficienţă, în interesul acţionarilor. 
Preluările joacă un rol deosebit de important în guvernanţa corporativă, după cum indică 
atenţia acordată acestui subiect de către academicieni. 

Plecând de la ideea că preluările de control constituie un mecanism de reconciliere a 
intereselor acţionar-manager, atunci ar trebui ca firmele ţintă să manifeste performanţe mai 
reduse, înainte de apariţia ofertei de preluare, comparativ cu alte firme. Această problemă a 
generat un volum consistent de studii, care utilizează metode variate de măsurare a 
performanţei financiare. 

În literatura de specialitate s-au conturat două abordări de analiză a performanţei 
companiilor în preajma preluărilor. O abordare reclamă studierea înregistrărilor bursiere, 
concentrându-se pe fluctuaţiile anormale ale cursului bursier de la anumite momente din 
timpul procesului de preluare. Cealaltă abordare se bazează pe utilizarea informaţiilor 
contabile, propunând metode tradiţionale de măsurare a performanţei financiare istorice: 
rentabilitatea vânzărilor, activelor şi capitalului propriu; creşterea vânzărilor etc. 

Majoritatea cercetărilor efectuate nu au putut identifica performanţe semnificativ 
diferite ale firmelor vizate pentru preluare, faţă de o serie de benchmark-uri oferite de piaţă. 
De exemplu, Agrawal şi Jaffe (2003, pp. 721-746) au concluzionat că nu există niciun 
indiciu relevant care să susţină teza că firmele ţintă manifestă o performanţă mai redusă, 
înainte de a fi preluate. Cu toate acestea, ei au găsit dovezi în favoarea performanţei scăzute 
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a companiilor vizate de oferte de preluare ostilă şi oferte publice de cumpărare („tender 
offers”), performanţă etalată cu cinci sau mai mulţi ani înainte de ofertare, dar au susţinut că 
această perioadă foarte lungă de timp nu poate fi relevantă.  

În Marea Britanie, Franks şi Mayer (1996, pp. 163-181) nu au găsit dovezi care să 
susţină câştiguri anormale în cei cinci ani de înaintea preluării. De asemenea, O’Sullivan şi 
Wong (1999, pp. 139-155) nu au reuşit să identifice rentabilităţi excedentare pe o perioadă 
de trei ani de înaintea ofertelor ostile, care să conducă la concretizarea acestora. În Statele 
Unite ale Americii, Martin şi McConnell (1991, pp. 671-687) au constatat rentabilităţi 
semnificativ mai reduse în cazul firmelor ţintă în care managerii sunt înlocuiţi după preluare. 

În general rezultatele acestor studii sunt neconcludente. Absenţa performanţelor 
reduse de înaintea apariţiei unei oferte de preluare, constatată prin abordările bursiere şi prin 
cele contabile, evidenţiază faptul că preluările joacă un rol neimportant în cadrul guvernanţei 
corporative. În ciuda acestui fapt, cercetări recente au identificat procente ridicate de 
concediere a managerilor generali în firmele ţintă care au înregistrat rezultate slabe înaintea 
ofertei de preluare, ceea ce susţine teza conform căreia preluarea controlului are un impact 
semnificativ asupra guvernanţei corporatiste. 

Odată ce o ofertă de preluare este lansată nu există nicio garanţie că aceasta se va 
concretiza efectiv într-o preluare. Tentativele de preluare pot eşua din mai multe motive, 
cum ar fi: eforturile de apărare venite din partea managementului companiei vizate, 
intervenţia autorităţilor cu atribuţii de reglementare, respingerea ofertei de către acţionarii 
firmei ţintă sau retragerea voluntară venită din partea ofertantului. Conform cercetărilor 
efectuate pe cazul Marii Britanii de către O’Sullivan şi Wong (1998, pp. 17-35), 47% dintre 
ofertele care au întâmpinat rezistenţă din partea conducerii firmei vizate, în perioada 1989-
1993, au fost în cele din urmă abandonate, în vreme ce 6% dintre ofertele pentru care a 
existat un acord al conducerii nu s-au finalizat. Pentru perioada 1980-1989, Holl şi Kyriazis 
(1996, pp. 165-184) au estimat o probabilitate de reuşită de 0,958 pentru ofertele amiabile 
(„friendly bids”), faţă de o probabilitate de reuşită de doar 0,609 pentru ofertele contestate. 

Referitor la procesul de preluare, un aspect interesant este modul în care companiile 
decid să opună rezistenţă. Acesta diferă de la ţară la ţară în funcţie de reglementările 
existente. Astfel se face că în Marea Britanie companiile se confruntă cu reguli rigide, care 
au efectul de a restrânge posibilităţile acestora de a se apăra împotriva ofertelor nedorite. De 
exemplu, companiilor nu le este permis să iniţieze măsuri de apărare preofertă, iar în 
momentul în care oferta este lansată, aprobarea acţionarilor este solicitată aproape pentru 
toate măsurile defensive urmărite. Însă în SUA, măsurile defensive sunt la discreţia 
consiliului de administraţie şi sunt utilizate pe scară largă. 

Cele mai utilizate două măsuri defensive sunt: raportarea profiturilor (59%) şi 
promisiunile de creştere a dividendelor (45%). Există şi unele startegii de apărare care au 
fost special concepute pentru a „înfrânge” o preluare. Sudarsanam (1995, pp. 223-240) 
raportează că 24% dintre firmele ţintă din eşantionul analizat au solicitat ajutorul unui 
„cavaler alb” (o companie care lansează o contraofertă către compania ţintă). Firmele vizate 
de asemenea pot urmări o activitate de restructurare, cum ar fi lansarea unei oferte de 
preluare către altă companie sau pot dezinvesti unele active neperformante ale afacerii şi, în 
consecinţă, vor „promite” rezultate financiare superioare. Alte strategii de apărare 
identificate de Sudarsanam includ utilizarea sindicatelor şi a salariaţilor pentru a milita 
împotriva aspectelor de raţionalizare implicate de oferta de preluare. 

Deznodământul unei oferte de preluare poate fi influenţat şi de: compoziţia 
consiliului de administraţie, gradul de participare la capital a managerilor („managerial 
ownership”) şi mărimea firmei ţintă (capitalizarea bursieră). Foarte interesant: Cotter, 
Shivdasani şi Zenner (1997, pp. 195-218) au descoperit că opoziţia consiliilor de 
administraţie formate majoritar din directori independenţi generează câştiguri suplimentare 
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pentru acţionari. Stultz (1988, pp. 25-54) demonstrează că niveluri ridicate ale participării 
managerilor la capitalul corporaţiei reduc probabilitatea de reuşită a unei oferte de preluare. 
Se întâmplă aşa deoarece managerii vor solicita prime atât de ridicate încât preluările devin 
tranzacţii neprofitabile pentru ofertanţi. În cazul ofertelor ostile, O’Sullivan şi Wong (1999), 
şi Sudarsanam (1995) nu identifică argumente suficiente care să susţină faptul că gradul de 
participare la capital al mangerilor influenţează deznodământul ofertei de preluare. 

În privinţa dimensiunii companiei ţintă, Cotter, Shivdasani şi Zenner (1997) au 
determinat faptul că mărimea firmei nu influenţează rezultatul ofertei, dacă analizăm toate 
ofertele. Însă dacă examinăm numai ofertele ostile, conform rezultatelor obţinute de 
O’Sullivan şi Wong (1999), şi Sudarsanam (1995), pentru companiile ţintă cu capitalizări 
bursiere mai ridicate există o probabilitate mai mare de a fi achiziţionate. Managerii „apără” 
cu mai multă dificultate companiile de dimensiuni mari.  

Dacă preluările sunt teoretic asociate cu îndeplinirea performantă a obiectivelor 
guvernanţei corporative, atunci este relevant a analiza impactul acestor operaţiuni asupra 
averii acţionarilor, atât în companiile vizate cât şi în companiile care preiau controlul. 
Studiile arată că acţionarii companiilor preluate înregistrează creşteri semnificative ale 
câştigurilor. Analizând un număr de 1.900 de preluări între anii 1955 şi 1985, Franks şi 
Harris (1989, pp. 225-249) raportează câştiguri de 23% în luna anunţului de preluare; 
câştigurile totale, obţinute între lunile -4 şi +1 (faţă de momentul 0 al preluării) au fost de 
29%. Limmack (1991, pp. 239-251) relatează câştiguri totale de 37%, într-un studiu efectuat 
pe un eşantion de 462 de oferte de preluare finalizate cu succes, între anii 1977-1986.  

Andrade, Mitchell şi Stafford (2001, pp. 103-120) furnizează o sinteză updatată a 
câştigurilor acţionarilor companiilor ţintă. Ei au procesat un eşantion de 2.000 de preluări 
din SUA, între 1973-1998 şi relatează câştiguri medii ale acţionarilor de 16%, pentru un 
interval zilnic de (-1,+1), centrat în ziua preluării. Ca fapt divers, Huang şi Walking (1987) 
au identificat rentabilităţi crescute (dar nesemnificative din punct de vedere statistic) ale 
firmelor ţintă implicate în ofertele contestate. 

Spre deosebire de rezultatele obţinute analizând firmele ţintă, impactul pe termen 
scurt al ofertelor de preluare asupra averii acţionarilor din companiile achizitoare este în 
general mixt (pozitiv şi negativ), dar, în acelaşi timp, nesemnificativ. Unele studii relatează 
randamente slab pozitive, altele semnalează randamente slab negative, iar altele nu 
raportează niciun impact relevant din punct de vedere statistic. De exemplu, Walker (2000, 
pp. 53-66) nu a observat câştiguri consistente ale companiei achizitoare în cazul ofertelor 
publice de cumpărare, în schimb a identificat rentabilităţi negative semnificative ale firmelor 
ofertante implicate în fuziuni. 

Performanţa de după momentul achiziţiei, înregistrată pe termen lung de către 
firmele ofertante a atras multe preocupări de cercetare. Studii timpurii relatează reduceri de 
performanţă. În acest sens merită a fi citaţi Mandelker (1974) şi Langetieg (1978, pp. 365-
384): ambii autori au descoperit rentabilităţi excedentare negative aferente unei perioade de 
40-70 de luni de după data achiziţiei. Asquith (1983) a identificat rentabilităţi negative 
semnificative ale ofertanţilor, atât pentru preluările reuşite, cât şi pentru cele eşuate, însă 
menţionează că rentabilităţile achiziţiilor nereuşite sunt „mai puţin negative”. Studiile 
recente întăresc aceste constatări. Dickerson, Gibson şi Tsakalotos (1997, pp. 344-361) arată 
că după preluare profitabilitatea se reduce, în medie, cu aproximativ 2,04% pe an. 

În fine, ca urmare a unei preluări, managerii firmei achiziţionate sunt de obicei 
înlocuiţi. Rezultă că preluarea controlului unei companii are un impact deosebit asupra 
guvernanţei corporative. Analizele empirice confirmă acest fapt. Walsh (1988, pp. 173-183) 
a comparat rata de înlocuire a managerilor din 55 de companii ţintă cu rata de înlocuire 
aferentă unui eşantion corespondent de companii nonţintă. Rata de înlocuire este 
semnificativ mai mare în companiile achiziţionate, în următorii cinci ani de după data 
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preluării. În particular, Dayha şi Powell (1998) semnalează o rată de înlocuire (la toate 
nivelurile conducerii executive) mai mare în cazul preluărilor ostile. 

În continuare este prezentată contribuţia mecanismelor implicate de investiţiile 
companiilor cu capital de risc şi de achiziţiile companiilor pe datorie, asupra soluţionării 
unor probleme ale guvernanţei corporative. 

Achiziţionarea unei companii pe datorie („leveraged buy-out” – LBO) constituie o 
operaţiune de restructurare corporatistă, care generează modificări concomitente ale: 
compoziţiei capitalului propriu, structurii financiare, precum şi a sistemelor de distribuire a 
valorii în firmă. Există numeroase suprapuneri de fond între organizaţiile specializate 
(asociaţii LBO) care furnizează fonduri pentru achiziţiile LBO şi companiile cu capital de 
risc („venture capitalists”). În amândouă cazurile, fondurile aparţin altor persoane.   

În cazul companiilor cu capital de risc, fondurile investitorilor sunt investite în 
companii noi, foarte profitabile şi cu un ridicat potenţial de performanţă. O asemenea 
companie îndeplineşte rolul de intermediar financiar pe pieţele pe care împrumutătorii şi 
împrumutaţii se întâlnesc cu dificultate, datorită costurilor mari. Industria capitalului de risc 
a crescut semnificativ în ultimile două decenii. Însă cercetările realizate pe această linie sunt 
în general descriptive şi întrucâtva ateoretice (Sapienza et al., 1996, pp. 439-469). 

Implicarea companiilor cu capital de risc este deosebit de importantă vizavi de 
performanţele firmelor IPO. După cum a observat Sahlman (1990, pp. 473-521), cea mai 
mare parte a câştigurilor fondurilor de risc sunt obţinute de pe urma investirii în companiile 
care „ies pe piaţă” prin oferte publice iniţiale. Conform altor autori, implicarea capitalului de 
risc în structura financiară a unei organizaţii constituie un puternic semnal pozitiv transmis 
investitorilor potenţiali. Astfel, în multe rânduri, afacerile sprijinite pe aceste surse de 
finanţare au avut parte de o evaluare mai bună (Megginson, Weiss, 2001, pp. 879-903). Deci 
rolul companiilor cu capital de risc în guvernanţa corporativă nu se rezumă doar la 
furnizarea de finanţări pre-IPO, ci ele determină în fapt costuri mai reduse la momentul IPO. 

Achiziţionarea unei companii poate fi considerată un mijloc de restaurare a 
guvernanţei active şi de rezolvare a unor probleme de control intern. În cazul unei achiziţii 
pe datorie (LBO), o corporaţie cotată pe piaţa bursieră este preluată de o companie privată, 
special constituită în acest scop. Capitalul acesteia din urmă este de obicei subscris de către: 
o asociaţie LBO specializată; câţiva investitori instituţionali şi managementul corporaţiei 
preluate. Principalii subscriitori la capitalul social pot să obţină o proporţie substanţială de 
drepturi de proprietate, deoarece „grosul” preţului de ofertă este asigurat din sume 
împrumutate. Compania privată care rezultă este controlată de către un mic consiliu de 
administraţie, ca organ de reprezentare al asociaţiei LBO şi al celor mai importanţi deţinători 
de capital. Managerul general (CEO) este în mod normal singurul „insider” admis ca 
membru al consiliului de administraţie (Jensen, 1989, pp. 61-74).  

O preluare pe datorie poate implica achiziţionarea unui departament sau a unei 
filiale a unei companii de către o nouă companie, al cărei capital social să fie deţinut într-o 
proporţie substanţială de către managementul companiei achiziţionate. Acest tip de achiziţie 
poartă denumirea de „management buy out” (MBO). În locul asociaţiei LBO, achiziţiile 
MBO necesită suportul financiar al unei companii cu capital de risc. 

Achiziţiile MBO implică o serie de consecinţe importante pentru guvernanţa 
corporativă, respectiv: o restructurare substanţială a capitalului în favoarea insiderilor; 
instituţiile implicate (inclusiv companiile cu capital de risc) vor fi motivate să participe activ 
la monitorizarea societăţii preluate; substituirea masivă a capitalului propriu cu finanţări din 
capital împrumutat (noua companie va avea o altă structură financiară) va reduce drastic 
libertatea de acţiune a managerilor, care vor fi nevoiţi să propună şi să ducă la îndeplinire un 
plan financiar coerent de rambursări şi plăţi de dobânzi; toate aceste mutaţii sunt însoţite de 
o varietate de scheme de remunerare a celor implicaţi. În contextul în care procese de 
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management precum identificarea de oportunităţi şi inovarea erau adeseori îngrădite de 
birocraţia existentă în corporaţii, achiziţiile LBO pot totuşi mări libertatea de acţiune a 
echipelor de top-management. După unii autori (Wright et al., 2001, pp. 111-125), acestea 
vor avea mai multă libertate în a decide: ce este mai potrivit pentru viitorul afacerii; ce 
model de organizare şi ce metode de conducere sunt mai potrivite firmei în cauză; ce plan de 
afaceri este mai profitabil. 

Cercetările teoretice arată că la momentul unei achiziţii LBO sau a unei investiţii a 
unei companii cu capital de risc, investitorii se confruntă cu o potenţială problemă de 
selecţie adversă, deoarece ei nu pot preconiza performanţa managerilor de după finalizarea 
preluării. Selecţia adversă de asemenea ridică mari probleme investitorilor în ceea ce 
priveşte eficacitatea activităţii de monitorizare post-tranzacţie, după cum au afirmat Stiglitz 
şi Wiess (1981). Prin urmare, funcţionarea mecanismului de control implementat în noua 
firmă poate conduce la decizii ineficiente. 

O multitudine de studii empirice au analizat impactul achiziţiilor pe datorie asupra 
performanţelor firmei. Evidenta îmbunătăţire a performanţei firmei preluate poate fi 
atribuită: ameliorării funcţionării mecanismelor guvernanţei corporative; redistribuirilor de 
valoare dintre stakeholderi; manipulării informaţiei contabile de către manageri, care au 
dorit să ilustreze o performanţă mai redusă înaintea preluării. 

Lichtenberg şi Siegel (1990) au analizat impactul achiziţiilor pe datorie asupra 
productivităţii firmei. Utilizând o bază de date longitudinală formată din 12.000 de fabrici de 
confecţii din SUA, autorii au descoperit că productivitatea totală a fabricilor implicate în 
achiziţii LBO, între anii 1981-1986, a crescut de la 2% (peste sectorul industrial) la 8,3% 
(peste sectorul industrial), în primii trei ani de după preluare. În cel mai cuprinzător studiu 
de până azi asupra achiziţiilor pe datorie, Harris, Siegel şi Wright (2005) au evaluat 
productivitatea totală, dinaintea şi după achiziţiile MBO. Au folosit o bază de date 
longitudinală formată din aproximativ 36.000 de fabrici de confecţii din Marea Britanie, din 
care un număr de 4.877 au fost preluate printr-un MBO, între 1994-1998. Rezultatele se 
opun celor obţinute pe industria americană, în sensul că fabricile MBO au fost cu 
aproximativ 2% mai puţin productive decât celelalte.  

În concluzie, preluările de corporaţii, achiziţiile LBO/MBO şi companiile cu capital 
de risc au un rol deosebit de important în cadrul guvernanţei corporative. 
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Rezumat. Dezvoltarea economică din ultimele decenii, globalizarea economiilor 

naţionale din multe ţări a determinat multe societăţi comerciale cu obiect de activitate unic 
sau diversificat să caute, în comun, o strategie de dezvoltare. 

Concurenţa, evoluţia tehnologiei au condus spre dezvoltarea multor societăţi 
comerciale. Dezvoltarea este un proces complex realizat în multiple modalităţi şi cu 
transformări şi consecinţe multiple la nivelul societăţilor comerciale. 

Opusul dezvoltării unei activităţi comerciale, implicit a unei societăţi comerciale, 
este încetarea activităţii socioetăţii comerciale din iniţiativa acţionarilor sau din iniţiativa 
altor persoane interesate. 

Aceste operaţiuni de dezvoltare a unei societăţi comerciale sau de încetare a 
activităţii sunt operaţiuni de restructurare. Aceste operaţiuni de restructurare implică un 
tratament fiscal adecvat, specific, în conformitate cu reglementările legale.  

 
Cuvinte-cheie: contopire; absorbţie; divizare; lichidare; fiscalitate. 
 
Clasificare REL: 11G. 
 
Societăţile comerciale în calitate de persoane juridice se constituie, se consolidează şi se 

dezvoltă, îşi restrâng activitatea sau chiar se dizolvă sau se lichidează în funcţie de conjunctura 
economică favorabilă sau nefavorabilă. Dacă dezvoltarea şi consolidarea, respectiv restrângerea 
activităţii menţin persoana juridică a societăţilor comerciale, dizolvarea şi lichidarea acestora duc 
la dispariţia ca entitate economică, socială şi juridică (Matiş, 2003, p. 189). 

Astfel, operaţiunile de restructurare pot viza continuarea activităţii sau reducerea 
activităţii. Fuziunile şi divizările fac parte din categoria operaţiunilor de restructurare care 
vizează continuarea activităţii, iar dizolvarea şi lichidarea societăţii sunt operaţiuni de 
restructurare care duc la încetarea activităţii.  

Restructurarea unei entităţi este determinată de influenţa unor factori (Tiron, 2000, 
p. 11) printre care: 

–  concentrarea economică; 
–  dezvoltarea economică în ţările industrializate, globalizarea pieţelor; 
–  dezvoltarea pieţelor finaciare; 
–  condiţiile de acces la piaţa internaţională. 

Concentrarea economică se referă la situaţia în care un număr redus de agenţi 
economici deţine o pondere ridicată a activităţii economice, exprimată prin totalul 
vânzărilor, activelor sau forţei de muncă utilizate, pe o anumită piaţă(1). Fuziunea este una 
din formele concentrării economice. 
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Dezvoltarea economică în ţările industrializate a dus la apariţia unor entităţi 
puternice care domină anumite segmente de piaţă, iar dezvoltarea pieţelor financiare a 
facilitat achiziţionarea sau subscrierea de către o societate comercială a titlurilor emise de o 
altă societate comercială. 

Condiţiile de acces la piaţa internaţională, respectiv condiţiile de informare, 
comunicare s-au diversificat, ceea ce a devenit un factor stimulativ în dezvoltarea 
întreprinderilor şi în intrarea acestora pe piaţa internaţională.  

Operaţiunile de restructurare a întreprinderilor necesită un tratament fiscal adecvat, 
în funcţie de tipul operaţiunii de restructurare, tratament prevăzut de legislaţia românească în 
vigoare, mai exact de Codul fiscal. 

Operaţiunile care vizează continuarea activităţii sunt fuziunea şi divizarea. Astfel, 
potrivit art. 238 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi modificată, 
fuziunea este operaţiunea prin care: a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra 
în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul 
repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea 
absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a 
acţiunilor astfel repartizate; sau b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare 
şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul 
repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei 
plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a aţtiunilor astfel repartizate. 

Din punct de vedere juridic fuziunea este o formă de reorganizare constând în 
reunirea, prin succesiune universală, a patrimoniului a două sau mai multe societăţi 
comerciale de orice formă sau tip şi divizarea este o formă de reorganizare a unei societăţi 
comerciale constând în împărţirea întregului său patrimoniu între două societăţi existente 
sau care iau astfel fiinţă ori desprinderea unei părţi din patrimoniul său şi alipirea ei la 
patrimoniul altei societăţi existente sau care ia astfel fiinţă (Bodu, 2004, pp. 69-82). 

Se poate spune că fuziunea este o modalitate de restructurare a entităţilor din 
economie, o formă de concentrare economică prin care două sau mai multe entităţi 
economice decid reunirea patrimoniilor lor şi continuarea activităţii în comun. Formele 
clasice ale fuziunii sunt absorbţia şi contopirea. Absorbţia constă în absorbirea de către o 
societate (absorbantă) a uneia sau mai multor societăţi (absorbite), iar contopirea constă în 
reunirea a două sau mai multe societăţi (contopite) pentru a forma o societate nouă. 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, defineşte şi divizarea, care este 
operatiunea prin care: a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă 
mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii 
societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de 
maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; b) o societate, după ce 
este dizolvată fara a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor 
societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni 
la societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din 
valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. 

Divizarea face parte din aceeşi categorie de operaţii ca şi fuziunea, fiind inversul 
operaţiei de fuziune, deci constă în împărţirea patrimoniului unei societăţi comerciale către 
una sau mai multe societăţi beneficiare. Societăţile beneficiare pot să existe şi atunci se 
poate vorbi de o divizare prin absorbţie sau pot fi nou înfiinţate şi atunci are loc o divizare 
prin constituirea de noi societăţi. De asemenea, divizarea unei societăţi se poate realiza prin 
transmiterea întregului său patrimoniu către una sau mai multe societăţi beneficiare 
(divizare totală) sau prin transmiterea doar a unei părţi din patrimonial societăţii respective 
(divizare parţială). În primul caz societatea care se divide îşi încetează activitatea, se 
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dizolvă, fără lichidare, iar în cel de-al doilea caz societatea care se divide poate să îşi 
continue activitatea cu patrimoniul rămas după divizarea parţială.aloarea nominal 

Astfel, fuziunea şi divizarea sunt operaţiuni de restructurare care au ca efect 
încetarea personalităţii juridice a uneia sau mai multor societăţi ca urmare a dizolvării 
anticipate fără lichidare şi transmiterii patrimoniului către o altă societate existentă sau nou 
înfiinţată. 

În plan economic, fuziunile exprimă în fapt voinţa unei concentrări şi regrupări, ele 
însemnând înainte de toate o unire de mijloace şi competenţe iar divizările exprimă, 
dimpotrivă, scindarea întreprinderii în alte entităţi distincte, în funcţie de criterii diferite 
(Toma, 2003, pp. 15-16).   

Legea nr. 31/1990, republicată, defineşte noţiunile de fuziune şi divizare prin 
modalitatea de realizare a acestora. Astfel, fuziunea se face prin absorbirea unei societăţi de 
către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a alcătui o 
societate nouă, iar divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi 
care îşi încetează existenţa între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel 
fiinţă. Din lege reiese că  noţiunea de fuziune este o noţiune generică, iar absorbţia şi 
contopirea sunt modalităţile de realizare.  

În materie fiscală, o perioadă lungă de timp operaţiunile de fuziune şi divizare au 
fost vag prezentate. Deşi cadrul juridic era stabilit prin Legea nr. 31/1990, reglementările 
fiscale nu erau prezentate. Câteva aspecte privind fiscalitatea operaţiunilor de fuziune şi 
divizare erau prezentate în Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit. 

Prevederile de natură procedurală, contabilă şi parţial fiscală erau prezentate şi în 
OMFP nr. 1223/1998, care ulterior a fost abrogat şi înlocuit de OMFP nr. 1078/2003, 
reglementare care a clarificat unele aspecte fiscale. 

În 2004 a intrat în vigoare OMFP nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea 
unor asociaţi din cadrul societăţilor comeciale şi tratamentul fiscal al acestora. Acest ordin 
menţionează tratamentul operaţiunii de fuziune atât prin absorbţie, cât şi prin contopire şi 
înlocuieşte vechile reglementări având la bază prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea 
nr. 571/2003. 

Astfel, operaţiunile de fuziune şi divizare în România sunt supuse următoarelor 
reglementări: 

a) Impozitul pe profit 
Codul fiscal tratează în Titlul II, art. 27 impozitarea unor forme de reorganizare. 

Printre acestea este specificată şi fuziunea şi divizarea. Astfel Codul fiscal precizează că în 
cazul divizării sau fuziunii între două sau mai multe persoane juridice române, când 
participanţii la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de participare la 
societatea succesoare, se aplică următoarele reguli: 

– transferul activelor şi pasivelor nu se tratează ca transfer impozabil; 
– schimbul de titluri de participare deţinute la o persoană juridică română cu titluri de 

participare la o altă persoană juridică română nu se tratează ca transfer impozabil; 
– valoarea fiscală a unui activ sau pasiv este egală pentru persoana care primeşte 

un astfel de activ cu valoarea fiscală pe care respectivul activ a avut-o la 
persoana care l-a  transferat; 

– valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de o persoană trebuie să fie 
egală cu valoarea fiscală a titlurilor de participare care sunt transferate de către 
acestă persoană; 
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– transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se consideră o reducere sau 
anulare a provizionului sau rezervei dacă un alt contribuabil le preia şi le menţine 
la valoarea avută înainte de transfer; 

– dacă o persoană juridică română deţine peste 25% din titlurile de participare la o 
altă persoană juridică română care transferă active şi pasive către prima persoană 
juridică, prin operaţiunea de fuziune, anularea acestor titluri nu este transfer 
impozabil. 

Codul fiscal clarifică şi termenul de valoare fiscală. Valoarea fiscală a unui activ, a 
unui pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizată pentru calculul amortizării 
sau al câştigului sau pierderii. Amortizarea fiscală se calculează în conformitate cu art. 24 
din Codul fiscal. 

Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului 
contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile 
neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestora, până ce atinge a cincea parte din 
capitalul subscris şi vărsat. În cazul în care rezerva este utilizată pentru acoperirea 
pierderilor sau este distribuită, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă. 
Rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor care se 
restructurează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de 
acţiuni obţinut în urma conversiei creanţelor. 

De asemenea, reducerea sau anularea oricărui provizion sau a rezervei care a fost 
anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea sau anularea 
este datorată modificării destinaţiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului 
sau a rezervei către participanţi cu ocazia fuziunii. 

Totodată, veniturile provenite din transferul activelor sunt venituri neimpozabile, iar 
cheltuielile privind activele cedate sunt cheltuieli nedeductibile. 

b) Impozitul pe dividende 
Pentru elementele de capital propriu, constituite din profitul net (rezerva statutară, 

alte rezerve, profitul net realizat în exerciţiile precedente al cărui repartizare a fost amânată)  
se calculează şi se virează impozit pe dividende şi în cazul fuziunii sau divizării. 

c) Taxa pe valoarea adăugată 
TVA se datorează pentru livrările de bunuri care, conform art. 128 din Codul fiscal, 

este orice transfer al dreptului de proprietate aupra bunurilor de la proprietar către o altă 
persoană, direct sau prin persoane care acţionează în numele acestuia. 

Tot în acelaşi articol, alin. (5), se precizează că transferul de bunuri efectuat cu 
ocazia operaţiunilor de transfer total sau parţial de active şi pasive ca urmare a fuziunii nu 
constituie livrare de bunuri, indiferent dacă se efectuează cu plată sau nu. 

d) Pierderea fiscală 
Pierderea fiscală care este înregistrată de contribuabilii care-şi încetează existenţa 

prin fuziune sau divizare nu se recuperează de contribuabilii nou înfiinţaţi sau de cei ce 
preiau patrimoniul societăţilor absorbite. 

În schimb, pierderea fiscală înregistrată de societatea comercială absorbantă, 
declarată până la data înscrierii la registrul comerţului a menţiunii privind majorarea 
capitalului social, se recuperează. 

La nivel european tratamentul fiscal al operaţiunii de fuziune este reglementat de 
Directiva emisă în 1990, datorită necesităţii reglementărilor privind fuziunile între societăţile 
comerciale din statele membre. 

În conformitate cu OMFP nr. 1376/2004 tratamentul fiscal al operaţiunii de fuziune 
diferă în funcţie de tipul de fuziune şi de poziţia în care se află societatea comercială în 
cadrul operaţiunii de fuziune.  
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Astfel, la societăţile care-şi încetează existenţa, veniturile provenite din transferul 
activelor sunt considerate venituri neimpozabile, iar cheltuielile privind activele cedate sunt 
cheltuieli nedeductibile. 

Societatea comercială absorbită/societăţile comerciale contopite transmit societăţii 
comerciale absorbante/nou înfiinţate elementele de activ şi pasiv la valoarea lor fiscală, care 
se calculează pe baza valorii folosite pentru calculul amortizării, fără a lua în calcul datele 
din contabilitate sau reevaluările, amortizarea urmând să se facă pe perioada rămasă. 

Reducerea sau anularea oricărui provizion sau a rezervei anterior deduse la 
determinarea profitului impozabil este venit impozabil cu excepţia cazului când societatea 
comercială absorbantă/nou înfiinţată preia provizionul sau rezerva. 

Declaraţia de impunere şi plata impozitului pe profit trebuie să se realizeze cu 10 
zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. 

La societatea comercială absorbantă şi la societatea nou înfiinţată pierderea fiscală 
înregistrată de societatea comercială absorbită sau contopită nu se recuperează de societatea 
comercială absorbantă sau nou înfiinţată. 

Pentru determinarea profitului impozabil se utilizează valorile fiscale ale activelor şi 
pasivelor primite de la societatea comercială absorbită sau contopită. Dacă nu se cunoaşte 
valoarea fiscală pe care a avut-o un activ sau pasiv la societatea comercială aportoare, atunci 
pentru societatea comercială absorbantă sau nou înfiinţată acesată valoare este zero. 

Dacă se preiau de la societatea comercială absorbită sau contopită rezerve sau 
provizioane ce au fost anterior deduse se includ în veniturile impozabile. De asemenea, dacă 
valoarea rezervei legale depăşeşte 1/5 din capitalul social, diferenţa nu se tratează ca venit 
impozabil dacă rezerva se menţine la valoarea rezultată. 

La societatea comercială nou înfiinţată, valoarea fiscală a titlurilor de participare 
primite de persoanele ce contribuie cu active este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse 
drept contribuţie de persoanele respective şi se înregistrază în Registrul fiscal. 

Din categoria operaţiunilor care duc la încetarea activităţii fac parte dizolvarea şi 
lichidarea societăţilor comerciale. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt 
noţiuni care se referă la acelaşi proces economic, respectiv la încetarea activităţii acesteia. 
Încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă realizarea unor operaţii care să aibă drept 
rezultat nu numai încetarea personalităţii juridice, ci şi lichidarea patrimoniului societăţii, 
prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sociale.  

Dizolvarea şi lichidarea benevolă este declanşată din iniţiativa acţionarilor/aso-
ciaţilor şi în interesul acestora, iar dizolvarea şi lichidarea forţată (judiciară) are loc în 
situaţia în care societatea comercială ajunge în incapacitate de plată, fapt ce conduce la 
deschiderea procedurii insolvenţei prin reorganizare judiciară sau faliment. Dizolvarea şi 
lichidarea forţată este declanşată din iniţiativa debitorului sau a creditorilor. 

Lichidarea voluntară se realizează pe baza Legii nr. 31/1990 a societăţilor 
comerciale, republicată şi este numită lichidare voluntară deoarece se realizează în baza 
hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. 

Conform Legii 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, modificată prin 
Legea nr. 441/2006, dizolvarea societăţilor comerciale are loc în următoarele condiţii: 

a. trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; 
b. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; 
c. declararea nulitătii societăţii; 
d. hotărârea adunării generale extraordinare; 
e. hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum 

neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii; 
f. falimentul societăţii; 
g. alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii. 
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Lichidarea judiciară se realizează potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi este o lichidare care se realizează pe baza cererii introduse la tribunal de către 
debitor, creditori sau orice alte persoane şi instituţii prevăzute de lege. Lichidarea judiciară 
se declanşează pe baza încheierii de deschidere a procedurii pronunţată de judecătorul 
sindic. Lichidarea judiciară implică o procedură mai complexă cu două etape distincte, 
reorganizarea judiciară şi falimentul şi este condusă de administratorul judiciar sau 
lichidator sub controlul judecătorului sindic şi al creditorilor. Reorganizarea judiciară constă 
practic în redresarea societăţii şi evitarea falimentului. În cazul nereuşitei sau imposibilităţii 
reorganizării judiciare se declanşează falimentul societăţii.  

Lichidarea judiciară apare în cazul în care debitorul, societatea comercială se află în 
stare de insolvenţă, adică fondurile băneşti sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.  

Regimul fiscal al lichidării este stabilit de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. 
Astfel, în cazul lichidării voluntare potrivit Codului fiscal, art. 12, veniturile 

obţinute din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice române sunt 
cuprinse în categoria veniturilor obţinute în Români şi sunt venituri impozabile.  

În titlul referitor la impozitul pe profit apare un capitol separat „Reorganizări, 
lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare”, unde se specifică faptul că 
distribuirea de active de către o persoană juridică română către participanţii săi, fie sub 
formă de dividend, fie ca urmare a operaţiunii de lichidare, se tratează ca transfer impozabil. 
Cota de impunere este 16%. Sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului 
impozabil pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate dacă 
debitorul este dizolvat în cazul societăţilor cu răspundere limitată sau lichidat fără succesor. 
Se plăteşte impozit pe profit pentru profitul obţinut din operaţiunea de lichidare. 

Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă 
se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată 
modificării destinaţiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei 
către participanţi cu ocazia  lichidării.  

Pentru dividendele cuvenite acţionarilor/asociaţilor se plăteşte impozit pe dividende. 
Veniturile din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice sunt 

cuprinse şi în categoria veniturilor din investiţii. Astfel, conform art. 66 din Codul fiscal, 
venitul impozabil realizat din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice 
reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al 
persoanei fizice beneficiare. Venitul impozabil obţinut din lichidare sau dizolvare fără 
lichidare a unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o 
cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine 
persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii 
situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori. 

În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, Codul fiscal precizează că orice 
distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, 
inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a 
persoanei impozabile, cu excepţia transferului realizat cu ocazia fuziunii sau divizării, 
constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau 
părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial. Astfel vânzarea bunurilor în cadrul 
operaţiunii de lichidare este transfer impozabil şi supus TVA.  

În ceea ce priveşte regimul fiscal al societăţilor aflate în insolvenţă acesta este diferenţiat 
după cum societatea se află în perioada de observaţie, în reorganizare sau în faliment. 

a) fiscalitatea perioadei de observaţie 
În perioada de observaţie activitatea societăţii debitoare continuă. În cazul în care 

din desfăşurarea activităţii se obţine profit acesta trebuie să servească satisfacerii creditorilor 
societăţii, nu se mai pot face plăţi decât cu acordul administratorului judiciar. Nu se pot plăti 
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creditorii care sunt înscrişi la masa credală chiar dacă creditorii au finanţat activităţi din care 
s-a obţinut acel profit. Profitul realizat de societate se calculează luând în considerare şi 
datoriile neplătite. 

Administratorul judiciar are obligaţia să verifice operaţiunile efectuate în cei trei ani 
anteriori deschiderii procedurii, putând anula unele acte făcute în dauna creditorilor. În cazul 
în care se anulează astfel de acte, de obicei transferuri de bunuri la preţuri derizorii, se 
corectează rezultatele financiare şi baza impozabilă aferentă ajustării generând de obicei 
obligaţii fiscale mai mari, care vor atrage majorări şi dobânzi, ceea ce va duce la creşterea 
masei pasive.  

Pentru creanţele născute anterior deschiderii procedurii, majorările şi penalităţile se 
calculează până la data deschiderii procedurii. 

b) fiscalitatea perioadei de reorganizare 
În situaţia confirmării unui plan de reorganizare, activitatea societăţii continuă, o 

parte din creanţele asupra acesteia sunt reduse pe măsura plăţilor conform programului de 
plăţi şi scăderea cuantumului obligaţiilor se tratează ca venit impozabil. Societatea 
beneficiază de prestaţia sau bunul achiziţionat fără a plăti echivalentul bănesc pe care s-a 
obligat să-l plătească deoarece creditorii au consimţit o remitere de datorie.  

În perioada de reorganizare se calculează dobânzi, majorări, penalităţi pentru obligaţiile 
născute după data deschiderii procedurii şi acestea se achită conform programului de plăţi. 

Atât în perioada de observaţie, cât şi în perioada de reorganizare societatea 
continuându-şi activitatea este obligată la plata obligaţiilor curente. 

c) fiscalitatea falimentului 
În faliment majoritatea veniturilor provind din vânzarea bunurilor debitoarei şi din 

dobânzi aferente sumelor deţinute în conturi. Nu se mai justifică o serie de cheltuieli 
(protocol, sponsorizare), cheltuielile de publicitate se realizează doar pentru vânzarea 
bunurilor, nu mai este necesar calculul amortizării deaorece cheltuielile cu amortizarea nu 
sunt cheltuieli aferente veniturilor obţinute. 

În cazul în care bunurile din averea debitorului sunt vândute către o persoană 
juridică, plătitoare de TVA, la vânzarea bunurilor se aplică măsurile de simplificare 
prevăzute de art. 160 din Codul fiscal. Astfel, pentru bunurile şi/sau serviciile livrate ori 
prestate de sau către persoanele aflate în stare de faliment declarată prin hotărâre definitivă 
şi irevocabilă pe facturile emise furnizorii sunt obligaţi să înscrie menţiunea „taxare 
inversă”, fără să înscrie taxa aferentă. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor 
înscrie taxa aferentă, pe care o evidenţiază atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în 
decontul de taxă. Pentru operaţiunile supuse măsurilor de simplificare nu se face plata taxei 
între furnizor şi beneficiar.  

În cazul vânzării bunurilor către persoane neplătitoare de TVA se calculează TVA 
pentru bunurile vândute, societatea aflată în faliment întocmeşte decontul de TVA şi virează 
taxa la bugetul statului. 

Sunt considerate cheltuieli deductibile în scopul realizării de venituri pierderile 
înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în cazul în care procedura de 
faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecatoreşti. 

Sunt deductibile provizioanele constituite în limita unui procent de 100% din 
valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:  

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;  
2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura 

de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această 
situaţie;  

3. nu sunt garantate de altă persoană;  
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4. sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată contribuabilului;  
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.  
Reglementări privind fiscalitatea operaţiunilor de lichidare se regăsesc şi în Codul 

de procedură fiscală. Astfel, pentru obligaţiile fiscale neplătite la termen atât înainte, cât şi 
după deschiderea procedurii de reorganizare judiciarã se datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment(2). 

Pe toată perioada lichidării societăţile comerciale sunt obligate să depună declaraţile 
de impozite, decontul de TVA la termenele stabilite de lege, acestea fiind semnate de 
lichidator.  

Valorificarea avantajelor fiscale prin fuziuni/divizări este adeseori contrabalansată 
de legislaţiile fiscale şi de intervenţia autorităţilor pentru interzicerea acelor tranzacţii cu 
firme care urmăresc ocolirea plăţii impozitelor prin obţinerea unor deduceri la care nu ar fi 
avut dreptul în condiţii normale (de exemplu absorbţia unei societăţi comerciale cu pierderi 
mari, pierderi care ar putea fi folosite pentru reducerea impozitului pe profit al absorbantei). 

Din punct de vedere fiscal societatea în lichidare este supusă prevederilor Codului 
fiscal, întocmeşte declaraţii fiscale la termenele legale şi plăteşte impozite. De multe ori 
societăţile comerciale aflate în lichidare au datorii foarte mari către stat, datorii formate din 
impozite şi taxe neplătite. Avantajul reorganizării este posibilitatea plăţii acestor datorii 
către bugetul statului în mod eşalonat pe durata reorganizării. În cazul falimentului datoriile 
către bugetul statului sunt o categorie de creanţe prioritare, fiind plătite după datoriile bazate 
pe o garanţie reală sau datoriile către salariaţi, dar înaintea datoriilor chirografare, rezultate 
din facturi neachitate etc. 

Astfel, fiscalitatea operaţiunilor de restructurare a societăţilor comerciale, respectiv 
operaţiunile de fuziune, divizare şi lichidare este o parte importantă din realizarea  acestor 
operaţiuni. Agenţii economici trebuie să ţină cont de regulile fiscale, de tratamentul fiscal al 
acestor operaţiuni. De multe ori prin astfel de operaţiuni de restructurare se încearcă evitarea 
reglementărilor fiscale, evitarea plăţii impozitelor şi taxelor, ajungându-se la evaziune 
fiscală. 
 
Note 

(1) Conform Regulamentului Consiliului Concurenţei aprobat prin Ordinul 63/2004, 
publicat în M.O. nr. 280/2004. 

(2) Conform Codului de procedură fiscală modificat prin OUG 35/2006 publicată în 
M.O. nr. 941/2003 
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Rezumat. În condiţiile economiei de piaţă, accesul întreprinderilor la surse de 
finanţare este din ce în ce mai dificil deoarece finanţarea este condiţionată de obţinerea 
unei rentabilităţi satisfăcătoare, de asigurarea unei permanente stări de lichiditate şi de 
asumarea riscului. Îndeplinirea acestor condiţii situează întreprinderile într-o poziţie de 
lider pe piaţă iar finanţarea nu mai prezintă nici un obstacol. O propunere pentru 
îmbunătăţirea finanţării este evaluarea activelor intangibile existente în întreprinderi şi 
includerea acestei valori în capitalul social. Astfel, va creşte credibilitatea în faţa 
creditorilor întreprinderii iar finanţarea va fi realizată mult mai uşor, prin diminuarea 
gradului de îndatorare. Lucrarea prezintă pe un caz concret aceste efecte ale evaluării 
activelor intangibile la întreprindere din sectorul textil din România. 

 
Cuvinte-cheie: performanţa întreprinderii; finanţarea; valoarea întreprinderii; 

activele intangibile; goodwill. 
 
Clasificare REL: 11E. 

 
Introducere 
În condiţiile economiei de piaţă, pentru finanţatori/investitori este foarte importantă 

eficienţa şi valoarea întreprinderii. De multe ori, maximizarea valorii întreprinderii depinde 
şi de calităţile manageriale ale conducătorilor întreprinderii, de modul în care aceştia 
gestionează resursele astfel încât să se obţină maximizarea profitului. Astfel, managerul 
trebuie să aibă înclinaţia spre inovare şi creativitate, să deţină cunoştinţe în domeniul 
financiar, în marketing, în managementul producţiei şi personalului, să aibă însuşiri precum 
cinstea, integritatea personală, flexibilitatea şi asumarea răspunderii pentru gestionarea 
eficientă a patrimoniului. Cultivarea şi sprijinul acestor însuşiri reprezintă o şansă reală 
pentru ieşirea din criză a fiecărei întreprinderi, precum şi pentru utilizarea corectă şi 
eficientă a resurselor materiale şi financiare angajate de întreprindere. 

 
1. Activele intangibile 
Orice întreprindere, indiferent că se află în faza de dezvoltare a activităţii sale sau 

în cea de menţinere a capacităţilor de producţie, este nevoită să atragă resurse pentru 
finanţarea activităţilor desfăşurate. Fundamentarea deciziei de finanţare a întreprinderii 
presupune analiza următoarelor aspecte: perioada pentru care sursele de finanţare sunt 
necesare, costul surselor de finanţare, flexibilitatea contractului de finanţare, impactul 
fiscalităţii asupra politicii de finanţare a întreprinderii, costurile de agent, dar şi problema 
asimetriei de informaţii (Dragotă, 2005, pp. 322-324). 

Abilitatea unei întreprinderi de a evalua valoarea produselor sale, dar şi a clienţilor 
săi, în termenii contribuţiei acestora la creşterea valorii întreprinderii, este imperios necesară 
pentru asigurarea competitivităţii şi a succesului pe termen lung. Dar cum în prezent 
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volumul, complexitatea şi valoarea informaţiilor din aceste procese cresc în mod continuu, 
devine astfel dificilă evaluarea performantei întreprinderii (Fahy, 2004, p. 57). De regulă, la 
evaluarea/măsurarea performantei întreprinderilor se folosesc o serie de indicatori financiari, 
cum ar fi: valoarea netă actualizată, valoarea adăugată economică, ratele de rentabilitate, 
lichiditate, solvabilitate, îndatorare etc. (Brealey, 2003, pp. 321-329), însă acestea nu conduc 
la obţinerea unei valori reale a întreprinderilor. 

În majoritatea întreprinderilor româneşti există o sursă internă neutilizată, care 
provine din evaluarea activelor intangibile. Întreprinzătorii nu cunosc încă efectele pozitive 
pe care le-ar avea această evaluare asupra întreprinderii.  

Principalul efect pozitiv este creşterea capitalurilor proprii deoarece, ca urmare a 
evaluării activelor intangibile, în pasivul bilanţului apare un cont privind reevaluarea 
activelor. Dacă ulterior se include valoarea rezultată din evaluarea activelor intangibile în 
capitalului social, se produce majorarea acestuia, conducând la îmbunătăţirea imaginii 
întreprinderii pe piaţă, dar şi la perfecţionarea posibilităţilor de finanţare, prin şanse sporite 
de atragere a noi surse de finanţare. 

Activele intangibile sunt elemente imateriale care pot sau nu pot să fie înregistrate, 
evidenţiate în patrimoniul unei întreprinderi, dar contribuie la menţinerea şi dezvoltarea 
activităţii potenţiale a întreprinderii, îi influenţează activitatea şi rezultatele financiare şi 
implicit şi valoarea (Toma, 1996, p.115). 

Activele intangibile, care pot să fie înregistrate în patrimoniul întreprinderii se 
găsesc în cadrul activului imobilizat al bilanţului sub forma imobilizărilor necorporale. Din 
categoria acestora fac parte: activul fictiv, alte cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii, 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare, brevetele, licenţele, mărcile, procedeele, concesionările 
şi alte active imobilizate. 

Activul fictiv cuprinde elemente care nu au valoare de piaţă, economică şi care sunt 
în realitate cheltuieli admise a fi recuperate în mai multe exerciţii: cheltuieli de societate: 
înfiinţare, majorare de capital şi cheltuieli de începere a activităţii: prospectare, publicitate. 

Activele intangibile care nu pot să fie înregistrate în patrimoniul întreprinderii sunt: 
reputaţia întreprinderii, superioritatea produselor, amplasamentul, clientela, bonitatea şi 
solvabilitatea faţă de clienţi şi bănci, poziţia faţă de organismele publice şi administrative, 
competenţa tehnică, comercială şi managerială. 

Lucrarea de faţă prezintă evaluarea activelor intangibile la SC MOD SA, 
întreprindere ce funcţionează în sectorul textil. Această întreprindere nu a alocat fonduri 
pentru cercetare-dezvoltare în ultimii ani, deci ea nu a adus nimic nou pe piaţă în privinţa 
calităţii produselor realizate. De aceea o primă măsură care ar trebui luată ar fi creşterea 
consumului de resurse destinate efectuării unor cercetări aplicative îndreptate în direcţia 
îmbunătăţirii caracteristicilor produselor sale, perfecţionării proceselor tehnologice, 
dezvoltării activităţii, obţinerii de produse noi etc. În consecinţă, întreprinderea trebuie să ia 
măsuri pentru remedierea acestei situaţii. 

Totuşi, întreprinderea deţine în patrimoniu următoarele elemente intangibile: marca 
de fabrică, brevetele de invenţie şi know-how-ul. Pentru această întreprindere care are o 
marcă binecunoscută pe piaţă, are şi brevete de invenţie şi know-how, propunem evaluarea 
activelor intangibile în scopul majorării valorii de piaţă a acesteia şi al creşterii 
posibilităţilor de finanţare atât pe piaţa monetară, cât şi pe piaţa capitalurilor. 

Marca de fabrică este folosită în întreprinderi pentru a deosebi produsele lor de cele 
identice sau similare altor întreprinderi din ţară şi străinătate. Marca de fabrică garantează 
parametrii calitativi minimi prevăzuţi în certificatul de marcă şi care sunt aliniaţi la tehnica 
mondială cunoscută la data eliberării lui. Brevetul de invenţie constituie un act de garanţie 
asupra proprietăţii industriale privind o anumită investiţie. Brevetul mai are şi alte funcţii 
importante: de informare, de facilitare a transferurilor de invenţii, de comercializare a 
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produselor realizate. Know-how-ul (Talaghir, 1998, pp. 122-123) se referă la: cunoştinţele 
tehnice, ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor, modelelor etc., 
formula prin care se desemnează arta de fabricare; cunoştinţele şi experienţa acumulate 
pentru aplicarea în practică a unei anumite tehnici; comerţul cu inteligenţa umană; 
schimburile de inteligenţă umană conduc la stimularea colaborării economice. Aceasta 
necesită un fond de cunoştinţe şi experienţă tehnică ce nu este brevetat şi este păstrat de 
întreprinderi, în secret. 

 
2. Metode de evaluare a activelor intangibile 
Principalele metode de evaluare a elementelor intangibile (Toma, 1996, pp.116-

118) sunt: 
a) Abordarea patrimonială. În această abordare, activul fictiv, brevetele, licenţele 

etc. sunt considerate nonvalori şi deci se iau în calculul activului net şi al celorlalte valori 
patrimoniale cu valoarea zero. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cheltuielile de cerce-           
tare-dezvoltare care privesc produse existente sau se referă la studii şi cercetări care menţin 
potenţialul actual al întreprinderii. Cheltuielile cu studii şi cercetări în legătură cu produse 
noi (lansare) sau dezvoltări în general pot fi luate în calculul activelor. 

b) Abordarea evaluării prin rentabilitate. În general, elementele intangibile 
constituie sursa unei părţi din valoarea globală a întreprinderii denumită fond de comerţ sau 
goodwill. Goodwill-ul (Gw) constă în aptitudinea unei întreprinderi de a genera mai mult 
sau mai puţin profit într-un cadru de exploatare dat (oameni, produse, echipamente, pieţe, 
clientelă). Valoarea goodwill-ului este legată mai mult de psihologia întreprinderii: ea va fi 
cu atât mai mare cu cât întreprinderea este într-o stare sănătoasă, oamenii săi sunt puternic 
motivaţi pentru muncă, produsele sunt bine plasate pe piaţă, clientela este solidă, gestiunea 
financiară mai satisfăcătoare etc. În general, valoarea întreprinderii (V) este dată de formula: 

GwANV Cor += . 
Goodwill-ul poate fi evaluat prin mai multe metode: 
- prin capitalizarea unui superprofit. Superprofitul există din momentul în care 

rentabilitatea degajată de întreprindere este superioară celei care s-ar obţine plasând pe piaţă 
un capital echivalent cu activul net corectat (ANCor) sau superprofitul este scos în evidenţă 
după trecerea pragului de rentabilitate; 

- evaluarea goodwill-ului prin diferenţa dintre valoarea de rentabilitate a 
întreprinderii şi activul net corectat; 

- metoda directă de evaluare a goodwill-ului constă în reconstituirea şi măsurarea 
cheltuielilor necesare pentru constituirea fondului de comerţ. Se poate aplica numai 
întreprinderilor nou înfiinţate sau în perioada de lansare. Dacă rentabilitatea efectivă este 
superioară avem goodwill, iar dacă este inferioară avem badwill, care penalizează valoarea 
patrimonială a întreprinderii pentru insuficienţa de rentabilitate, care se poate constata mai 
ales în industrie şi se poate proceda în două feluri: se consideră că nu se poate admite ideea 
unui badwill şi atunci i se dă valoarea zero sau se recunoaşte principiul decotării potrivit 
căruia valoarea întreprinderii poate în mod legitim să scadă sub valoarea activului net 
corectat. Limita maximă a decotării este dată de valoarea de piaţă a activelor sau de valoarea 
de lichidare. 

c) Metode de evaluare specifice drepturilor de proprietate intelectuală 
 Metode de evaluare a mărcilor. Ghidul de Evaluare al Bunurilor, editat de 

administraţia fiscală, precizează: „marca nu face obiectul unei evaluări dacă este exploatată 
de proprietarul acesteia în cadrul unei întreprinderi industriale sau comerciale, deoarece ea 
este inclusă în elementele incorporale ale fondului de comerţ, dând loc unei evaluări 
globale”. În continuare amintim câteva metode de evaluare a mărcilor: 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

387 

387 

- metoda cifrei de afaceri. Potrivit acestei metode, valoarea mărcii se calculează 
plecând de la cifra de afaceri pe ultimii trei ani, la care se adaugă coeficienţii ce micşorează 
impactul mărcii asupra întreprinderii. Metoda cifrei de afaceri se foloseşte numai pentru 
mărcile exploatate şi măsoară ponderea mărcii pe piaţă; 

- metoda beneficiului. Potrivit acestei metode, valoarea mărcii este dată de 
nivelul beneficiului (B) realizat de întreprinderea care o exploatează ponderat cu un 
coeficient (2<C0<5) conform formulei: BCV 0 += . Coeficientul 0C  ţine seama de următorii 
factori: nivelul de exploatare al mărcii, imaginea mărcii, clientela potenţială a mărcii, 
întinderea protecţiei juridice a mărcii, rentabilitatea capitalului investit, factori ce nu pot fi 
apreciaţi obiectiv; 

- metoda costului de înlocuire. Această metodă pleacă de la ipoteza recreării unei 
mărci echivalente, adică a unei mărci care are acelaşi nivel de fidelitate al clientelei şi se 
bucură de aceeaşi notorietate. Însă, această posibilitate se poate accepta numai pentru 
mărcile noi şi non-lider, deoarece pentru celelalte, înlocuirea bazată numai pe cheltuieli este 
nerealistă. Raţionamentul este falsificat şi de faptul că existenţa mărcii pe piaţă sporeşte 
pentru cumpărătorul acesteia costul de constituire al unei mărci echivalente. 

- Abordarea prin costuri nu este conformă cu teoria economică a valorii deoarece 
un bun poate necesita costuri ridicate fără a avea o valoare în raport cu nivelul acestor 
costuri. Această abordare nu ţine seama de rezultate. Marca, fiind o investiţie, cumpărătorul 
vrea să estimeze efectele pe care le va produce; 

- metoda redevenţelor. Valoarea mărcii este egală cu suma redevenţelor viitoare 
pe care titularul le-ar fi primit dacă ar fi acceptat să acorde o licenţă pentru marca sa. 
Valoarea actuală se obţine prin actualizarea veniturilor viitoare. Ghidul asupra Evaluării 
Bunurilor precizează că valoarea coeficientului de ponderare este determinată pe baza 
renumelui mărcii şi a rentabilităţii sale. Acest coeficient poate fi: superior lui 7 dacă aceste 
elemente sunt extrem de favorabile şi inferior lui 4 dacă corespunde unei mărci în declin, 
puţin rentabile în afara cazurilor excepţionale. 

 Metode de evaluare a brevetelor şi ale know-how-ului 
Nu există diferenţe fundamentale între evaluarea brevetelor şi a know-how-ului. 

Cele mai cunoscute metode de evaluare sunt: 
– metoda cheltuielilor de cercetare (costurilor cercetării). Valoarea brevetului este 

dată de cumulul cheltuielilor efectuate pentru cercetare şi dezvoltare necesare să 
se ajungă la o invenţie şi la o depunere de brevet. Se ştie că eforturile financiare 
necesare producerii unui bun nu sunt egale cu valoarea de piaţă. Însă, valoarea 
astfel determinată va permite celui care acordă licenţa să fixeze un preţ rezonabil, 
deoarece licenţând la acest preţ el evită licenţiatului să angajeze aceleaşi 
cheltuieli pentru a obţine după mulţi ani un rezultat similar; 

– metoda beneficiului. Brevetul este evaluat la 20% din beneficiile prevăzute 
pentru perioada curentă de exploatare. Astfel, 20% din beneficii vor aparţine 
licenţiatorului pentru eforturile sale de cercetare, iar 80% licenţiatului care îşi va 
asuma riscurile de exploatare viitoare şi care se va ocupa de producţia şi 
comercializarea produsului ce integrează investiţia. 

– metoda redevenţelor. În cazul evaluării unui brevet sau a know-how-ului aflat în 
exploatare este dificil de determinat rezultatele datorate exclusiv brevetului, fără 
să ţinem seama de ansamblul întreprinderii. În Ghidul de Evaluare a Bunurilor, 
administraţia fiscală face referinţă la „o practică bine stabilită” conform căreia 
valoarea unui brevet reprezintă produsul dintre ultima redevenţă anuală şi un 
coeficient ce variază conform cu durata de viaţă a brevetului. Această metodă a 
fost propusă de J. Ferbos şi G. Lacroix şi se cere să se ţină seama de riscurile 
specifice legate de brevet şi de toţi factorii obiectivi care ar putea afecta 
rezultatele legate de proiect.  

Dificultăţile în evaluarea unui brevet neexploatat nu sunt mai mari decât în cazul 
unui brevet aflat în exploatare. Însă, evaluarea unui brevet neexploatat este mai delicată 
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deoarece: informaţiile necesare ar putea fi inexistente; incertitudinile care planează asupra 
diverşilor parametri; valoarea brevetului nu poate fi inferioară costurilor care l-au generat.  

 
3. Studiu de caz – evaluarea activelor intangibile la SC MOD SA 
În acest subcapitol s-a procedat la evaluarea goodwill-ului prin capitalizarea 

superprofitului şi prin diferenţă, şi apoi la evaluarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
 

3.1.  Prin capitalizarea unui superprofit 
Superprofitul (SPr) există din momentul în care rentabilitatea degajată de 

întreprindere este superioară celei care s-ar obţine plasând pe piaţă un capital echivalent cu 
activul net corijat şi se calculează astfel: 

iANCBS CorPr ×−= ,  
unde: 

CB    = capacitatea beneficiară a întreprinderii; 
n

Pr
CB

n

1t
tdeflCor∑

= = , în care: 

tdeflCorPr  = profitul net corectat deflatat pentru anul t ; 

CorAN  = activul net corijat; DATAAN itgCor −−= , în care: 
TA   = total activ; 

itgA   = active intangibile; 
D    = datorii; 
i     = rata neutră de capitalizare.  

Goodwill-ul (Gw) se obţine prin capitalizarea superprofitului pe câţiva ani (n), astfel: 
( )iANCBnGw Cor ×−×=  

Se iau în considerare următoarele informaţii de la SC MOD SA, care în anul 2006 a 
realizat lărgirea capacităţii de producţie: 

 în anul 2006, valoarea activului total a fost de 2.596.412 RON, valoarea 
activelor fictive de 132 RON, valoarea capitalului social (CS) este de 311.219 
RON, valoarea capitalurilor proprii (CP) de 1.429.015 RON, valoarea 
capitalurilor permanente (Cpem) de 1.719.015 RON, valoarea datoriilor 
financiare (Df) de 290.000 RON, iar valoarea datoriilor totale de 1.167.397 
RON (conform „Bilanţului contabil”); 

 în perioada 2004-2006 profitul net (Pr) a înregistrat următoarele valori 
(conform „Contului de profit şi pierdere”): 305.596 RON, 581.818 RON, şi 
respectiv 1.062.191, iar în perioada 2007-2009 se previzionează o creştere cu 
10% pe an; 

 în perioada 2004-2006, cifra de afaceri (CA) a înregistrat următoarele valori 
(conform „Contului de profit şi pierdere”): 2.110.521 RON, 3.804.079 RON, şi 
respectiv 6.257.437 RON, iar în perioada 2007-2009 se previzionează o creştere 
cu 15% pe an; 

 rata anuală a inflaţiei în perioada 2004-2006 a fost de 9,3% în 2004, 8,6% în 
2005 şi 4,87% în 2006, iar în perioada 2007-2009 se consideră a fi în medie de 
5% pe an; 

 la calculul profitului corectat se consideră că nu există situaţii care să genereze 
cheltuieli sau venituri extraordinare; 

 impozitul pe profit este de 16% ; 
 rata neutră de capitalizare (i) este de 15%. 
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Tabelul 1 
Determinarea capacităţii beneficiare 

                                                                                                  - RON - 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Profit net conform bilanţului 305.596 581.818 1.062.191 - - - 
Profit corectat 305.596 581.818 1.062.191 1.168.410 1.285.251 1.413.776 
CA 2.110.521 3.804.079 6.257.437 7.196.053 8.275.461 9.516.780 
Profit corectat /CA 14,48% 15,29% 16,97% 16,24% 15,53% 14,86% 
Profit corectat deflatat 380.407 662.626 1.113.920 1.168.410 1.224.049 1.282.337 
Profitul corectat deflatat total 5.831.749 
Capacitatea beneficiară 971.958 

 
Pe baza datelor de la SC MOD SA rezultă capacitatea beneficiară de 971.958 RON 

(tabelul 1), activul net corectat de: 883.428.1397.167.1132412.596.2ANCor =−−=  RON, iar valoarea 
goodwill-ului de: ( ) 837.050.515,0883.428.1958.97167,6Gw =×−×=  RON. 

3.2. Evaluarea goodwill-ului prin diferenţă 
Valoarea întreprinderii ( V ) reprezintă diferenţa dintre activul net corectat ( CorAN ) 

şi goodwill ( Gw ). Deci  Goodwill-ul este CorANVGw −= . 

Valoarea întreprinderii se calculează astfel: 720.479.6
15,0
958.971

i
CBV ===  RON. Astfel, 

pentru întreprinderea analizată, goodwill-ul este de 5.050.837 RON. 
 

3.3. Evaluarea drepturilor de proprietate intelectuală 
Pentru SC MOD SA vom realiza evaluarea mărcilor, a brevetelor şi a know-how-ului. 

 
3.3.1. Evaluarea mărcilor 
Evaluarea mărcilor se va realiza utilizând metoda cifrei de afaceri şi metoda 

beneficiilor astfel: 
a) Metoda cifrei de afaceri 

Potrivit acestei metode, valoarea mărcii se calculează astfel:  

ATICAMV nmj
2t

tj
×××=

−

=
  

unde: 
j    = ultimii trei ani luaţi în considerare: 2002, 2005 şi 2006; 
mI  = influenţa mărcii asupra deciziei de cumpărare şi poate lua valori cuprinse între 

0,01 pentru o marcă de foarte slabă notorietate şi 0,20 pentru o marcă foarte cunoscută. 
Întrucât SC MOD SA are o marcă destul de bine cunoscută, considerăm valoarea  de 0,15; 

nT   = coeficientul de notorietate spontană care tinde către 1 pentru o marcă frecvent 
citată şi către 0,2 pentru o marcă necitată. Pentru întreprinderea analizată, considerăm 
valoarea de 0,8; 

A   = coeficientul de autonomie al mărcii. Întrucât societatea analizată are o singură 
marcă, A  ia valoarea 1. 

Luând în calcul aceste date, valoarea mărcii este de: 
( ) 644.460.118,015,0437.257.6079.804.3521.110.2VM =×××++=  RON. 

b) Metoda beneficiilor 
Prin această metodă, valoarea mărcii se calculează conform formulei: BCV 0M += , 

unde: 
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0C   = coeficient care poate lua valori între 2 şi 5 în funcţie de nivelul de exploatare al 
mărcii, de imaginea mărcii, de clientela potenţială şi întinderea juridică a mărcii, dar şi de 
rentabilitatea capitalului investit. Rentabilitatea capitalului investit (RK inv) reprezintă raportul dintre 
profit şi capitaluri permanente: %79,61

015.719.1
191.062.1R invK == . Considerăm astfel 4C0 = . 

B   = beneficiul întreprinderii, care este calculat ca raport între profit şi cifra de afaceri: 
%17%97,16

437.257.6
191.062.1B ≈== . 

În aceste condiţii, valoarea mărcii este: %21174VM =+=  din cifra de afaceri sau 
062.314.1437.257.6%21VM =×=  RON. 

 

3.3.2. Evaluarea brevetelor şi a know-how-ului prin metoda beneficiului 
În cazul întreprinderii analizate, brevetul este evaluat la 20% din beneficiile 

realizate în perioada curentă de exploatare. Astfel valoarea brevetului (VB) este: 
438.212191.062.1%20VB =×=  RON. 

 

4.  Concluzii 
Prin aplicarea metodelor de evaluare prezentate asupra activelor intangibile ale SC 

MOD SA rezultă că valoarea goodwill-ului este de 5.050.837 RON. Prin evaluarea activelor 
intangibile se creează în pasivul bilanţului un cont de „rezerve din reevaluare”, care va majora 
capitalurile proprii, acestea devenind 6.479.852 RON. Dacă ulterior se hotărăşte majorarea 
capitalului social cu valoarea acestor rezerve, atunci acesta ar deveni 5.362.016 RON.  

În aceste condiţii, gradul total de îndatorare se va diminua de la 81,69% la 18,02%, 
iar gradul de îndatorare financiară se va diminua de la 20,29% la 4,48%, de unde rezultă că 
îmbunătăţirea valorilor acestor indicatori va facilita accesul la alte surse de finanţare. 

Prin încorporarea valorii elementelor intangibile în capitalul social se obţine 
implicit şi o creştere a activelor totale de la 2.596.412 RON la 7.647.249 RON, ceea ce va 
constitui un punct forte în obţinerea creditelor de către întreprindere, adică va creşte 
credibilitatea întreprinderii în faţa creditorilor, în special a băncii atunci când întreprinderea 
realizează un studiu de fezabilitate în scopul obţinerii unui credit, sau un plan de afaceri 
dacă întreprinderea doreşte să obţină o finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. 

De asemenea, creşterea capitalului social corelată cu rentabilitatea ridicată a 
întreprinderii va determina creşterea cursului acţiunilor la Bursă, ceea ce va atrage noi 
investitori şi deci noi surse de finanţare pentru investiţii. 

În fine, prin evaluarea activelor intangibile se utilizează eficient obiectele 
proprietăţii intelectuale existente în întreprindere şi se pot obţine noi obiecte ale proprietăţii 
intelectuale care pot fi valorificate prin acordarea de licenţe.  
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