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SPRE SIMBIOZA DINTRE
ECONOMIA NOMINALĂ ŞI ECONOMIA REALĂ
Prof.dr.Lucian C. IONESCU1
Abstract: This paper is dealing with the rift between the nominal economy and the
evolution of the real economy which has represented the main structural cause for the
international crisis (since 2007/2008), followed by a prolonged recession and a stagnant
growth rate. Analysing causality and implications of the rupture between the real and nominal
facet of the economy, the author is pleading for a new type of symbiosis of the nominal & real
dimensions of the socio-economic activity, as the backbone of the human society.
Keywords: nominal economy; real economy; international financial crisis;
speculative monetary-financial flows
JEL Classification: A1, B1&2, D5, E5

Departe de a reprezenta doar noţiuni pur teoretice, specifice manualelor de
‖economics―, cele două faţete (forme de manifestare) ale economiei – real şi nominal – au
implicaţii ample şi profunde asupra structurii funcţionale a domeniului social-economic.
Istoriceşte, germenele dihotomiei real - nominal a fost constituit de apariţia şi,
ulterior, generalizarea utilizării banilor ca principal mijloc de schimb şi de plată în comerţul cu
mărfuri. Atât timp cât banii au avut valoare intrinsecă, tensiunea real - nominal a evoluat
relativ lent: „ Dacă circulaţia banilor însăşi separă conţinutul real de conţinutul nominal al
monedei, precum şi existenţa sa metalică de existenţa sa funcţională, ea conţine, în mod
latent, posibilitatea de a înlocui banii de metal în funcţia lor ... prin simboluri‖2.(subl. ns.)
Astfel, banii devin un simbol al valorii social-economice, iar centrele / factorii de
putere care controlează emiterea şi circulaţia însemnelor monetare pot monitoriza şi chiar
manipula nu numai masa monetară, ci şi repartizarea şi concentrarea veniturilor şi averilor
prin formele sale monetar-financiare.
O lungă perioadă de timp, economia reală a fost dominantă, iar economia nominală
a fost o ‖umbră― a primeia, influenţând pozitiv evoluţia societăţii atât timp cât a favorizat
dezvoltarea investiţiilor productive: ‖Dacă facem abstracţie de conţinutul material al circulaţiei
mărfurilor, de schimbul diferitelor valori de întrebuinţare ... , produsul ultim al acestui proces
sunt banii. Acest produs ultim al circulaţiei mărfurilor este prima formă de manifestare a
capitalului.―3
Până la începutul sec. al XX–lea, economia reală şi cea nominală au evoluat într-o
anumită concordanţă, la care au contribuit, pe de o parte, formele concurenţei libere (cu
limitele istorice inerente) şi, pe de altă parte, formele sistemelor monetare la nivel naţional şi
internaţional.
Universitatea Financiar-Bancară, str.Negru Vodă nr.3, sector 3, cod 030774, Bucureşti, România
K.Marx, Capitalul, vol.I, Ed. Politică, 1960, p.157.
3 K.Marx, op. cit., p.177.
1
2
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Odată cu instaurarea dominaţiei oligo - sau monopoliste şi cu amplificarea rolului
devizelor în detrimentul aurului monetar (proliferarea banilor de credit), economia nominală a
evoluat într-un ritm şi în proporţii superioare economiei reale. Din ce în ce mai mult fluxurile
monetar-financiare şi speculaţia monetar-valutară au devenit un scop în sine, îndepărtânduse de necesităţile şi tendinţele economiei reale.
Criza declanşată în 1929/30 a constituit o manifestare frapantă şi dramatică a
rupturii dintre nominal şi real.
Este edificator faptul că John M. Keynes, analizând cauzele şi consecinţele crizei
anilor 1930, a considerat important să definească şi să delimiteze rolul termenilor de
investiţie speculativă (speculation) şi investiţie productivă (enterprise). În primul caz,
caracteristică este obsesia obţinerii de profit prin valorificarea speculativă a lichidităţilor pe
termen scurt, în timp ce în al doilea caz este strict necesară o viziune pe termen lung: „ ...
Dacă vom considera adecvat termenul speculaţie pentru estimarea psihologiei pieţei, iar
termenul iniţiativă antreprenorială (enterprise) pentru estimarea rentabilităţii activelor
productive de-a lungul întregii perioade de utilizare, atunci, în mod evident, întotdeauna
activitatea speculativă va predomina asupra activităţii productive. Pe măsură ce organizarea
pieţelor de investiţii financiare se dezvoltă, creşte riscul preponderenţei speculaţiilor.‖4
Analizând realităţile perioadei interbelice, Keynes a avertizat asupra pericolului ca
dezvoltarea capitalului ca factor de producţie să devină ‖un produs secundar al activităţilor
speculative specifice unui casino―, care avea să afecteze însăşi funcţionarea burselor de valori:
‖principalul scop social al burselor de valori, acela de a direcţiona investiţiile noi spre cele mai
eficiente domenii economice, nu poate fi considerat ca un triumf impresionant al capitalismului
de tip laissez – faire ...‖5. După 7-8 decenii, criza declanşată în 2007/08, în primul rând în
sectorul financiar-bancar, continuă să valideze aprecierea keynesiană.
‖Autonomizarea― economiei nominale – fluxurile monetar-financiare – faţă de
economia reală (valorificarea factorilor de producţie şi oferta de bunuri şi servicii) constituie,
în viziunea noastră, cauza fundamentală a fenomenelor de criză economică şi a ―creşterii
stagnante‖, în condiţiile strategiei agresive a capitalului financiar transnaţional de
‖globalizare― a fluxurilor monetar-valutare.
Ruptura dintre nominal şi real în economie acţionează în ambele sensuri. În istoria
―clasică‖ a

evoluţiei sistemelor social-economice, se consideră că renta a înregistrat o

amploare maximă, ca impact asupra relaţiilor de producţie, în orânduirea feudală (ca
expresie a limitelor ―Pământului‖, potenţialului agricol şi resurselor naturale), când economia
reală domina economia nominală.

4
5

Jhon M. Keynes, «The General Theory, of Employment, Interest and Money», Prometheus Books, 1997, p.158.
J.M.Keynes, op. cit., p.159.
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În economia bazată pe capital, conform formulării keynesiene, urma să aibă loc – în
condiţii ‖normale― - «eutanasia rentierului, respectiv a investitorului speculativ».6 Acest
proces ar fi evoluat ‖gradual―, ca urmare a parteneriatului public – privat, determinând o
abundenţă a capitalului, ceea ce ar fi făcut inutilă o ―revoluţie‖.
Desigur, aprecierile prezentate reflectau dezbaterile şi confruntările de idei în
domeniul social-economic şi politic specific perioadei interbelice, când principalele modele de
organizare social-economică erau reprezentate de capitalismul anglo-saxon şi socialismul
sovietic (la care se adăuga evoluţia economiei germane în perioda regimului nazist).
Refacerea economică postbelică a restabilit, în linii generale, corelaţiile dintre
economia nominală şi cea reală. Destrămarea imperiilor coloniale şi creşterea economică
relativ rapidă la nivel internaţional au contribuit la diminuarea diferitelor tipuri de rentă şi a
fluxurilor speculative de capital monetar-financiar, în paralel cu sporirea capitalului productiv.
Acest proces, preponderent pozitiv, a durat circa 2½ decenii, până spre mijlocul anilor 1970,
ceea ce a corespuns cu faza ascendentă a primului ciclu lung postbelic (semisecular).7
După primele ‖şocuri petroliere―(1973/74 şi 1978/79), anii 1980 au marcat premisele
unei noi rupturi – mai ample şi mai grave – între economia reală şi cea nominală.
Astfel, ―de la sfârşitul anilor 1980, omenirea a consumat, în fiecare an, mai mult din
resursele planetei decât pot fi regenerate într-un an. Cu alte cuvinte, amprenta ecologică a
societăţii globale a depăşit capacitatea planetei de a satisface acest consum‖ (inclusiv
necesitatea de a absorbi deşeurile).8
Dacă la sfârşitul anilor 1990, conform aprecierii grupului de cercetători coordonaţi de
M.Wackernagel, amprenta ecologică a omenirii depăşea cu 20% capacitatea planetară de
susţinere (carrying capacity), la sfârşitul primului deceniu al sec. XXI deja decalajul
menţionat reprezenta aproape 40%. Sunt tot mai multe indicii că societatea umană ‖globală―
ar avea nevoie, în curând, de circa 1,5 planete de tip Terra pentru a menţine un ―echilibru‖
între ceea ce se consumă şi resursele disponibile(!).
Fenomenul semnalat afectează, în primul rând, evoluţia economiei reale (factorii de
producţie şi oferta de bunuri şi servicii). Dar, în acelaşi timp, favorizează recrudescenţa şi
multiplicarea diferitelor forme de rentă, în condiţiile în care mitul ―liberei concurenţe‖
maschează,

de fapt, tentativa extinderii dominaţiei oligopolurilor

şi monopolurilor

transnaţionale la scară globală/planetară.
Nu întâmplător, în anii 1980-90, s-a desfăşurat, în ritm galopant, ofensiva
―fundamentalismului pieţei libere‖(a se vedea, mai ales, formularea şi analiza propuse de
G.Soros), concretizată în faimoasa ―liberalizare şi dereglementare‖ a pieţelor financiare, cu
efecte grave, destabilizatoare, asupra economiei nominale.
6
7
8

“...The euthanasia of the renter, of the functionless investor” (J.M.Keynes, op. cit., p.376)
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În consecinţă, o nouă fractură – de o amplitudine şi o profunzime fără precedent – a
fost resimţită între economia reală şi cea nominală, la nivel mondial. Am semnalat acest
pericol iminent încă de la începutul anilor 1990.9
Pe acest fundal economic, dar şi social-politic, Tratatul de la Maastricht (Tratatul
asupra Uniunii Europene), adoptat în 1993, a condiţionat adoptarea monedei ―unice‖ (Euro)
exclusiv de îndeplinirea unor criterii vizând convergenţa nominală (deci economia nominală),
în timp ce criteriile economiei reale au fost fie ignorate, fie minimalizate ca importanţă
expresă. De remarcat că, în literatura noastră de specialitate, ultimii ani au marcat o atenţie
sporită acordată corelaţiilor dintre convergenţa nominală şi cea reală (de exemplu, lucrările
acad.Aurel Iancu).
În absenţa concordanţei între cele două tipuri de convergenţă, ‖moneda unică― –
Euro – riscă să devină, prioritar, vehicolul capitalului monetar-financiar speculativ şi numai
―colateral‖ o monedă pusă în slujba dezvoltării şi restructurării eficiente a economiei reale.
Ilustrarea cea mai elocventă a noii rupturi dintre cele două ―faţete‖ ale sferei economicului a
constituit-o atât modul specific în care s-a declanşat criza în 2007/08, cât şi recesiunea din
2009/11 şi evoluţia stagnantă din ultimii ani - ―creşteri‖ medii la nivelul Uniunii Europene (inclusiv
al zonei Euro) de 0 – 1% (anual).
În aceste condiţii, apare cel puţin ―ciudată‖ insistenţa unor responsabili ai politicii
macroeconomice pentru înlocuirea monedei naţionale - ―cât mai rapid‖ - cu Euro, chiar în
cazul unor ţări cu un nivel al dezvoltării economiei reale mult inferior mediei UE (a se vedea
situaţia specifică României).
În plus, mult lăudata ―stabilitate macroeconomică‖ nu trebuie să fie un scop în sine:
perioada interbelică (în mod deosebit criza anilor 1930) a demonstrat că echilibrul
macroeconomic se poate realiza şi la un nivel deosebit de scăzut al utilizării şi valorificării
factorilor de producţie. Acest aparent ―paradox‖ a revenit în actualitate odată cu izbucnirea crizei
în 2007/08: în majoritatea statelor UE, macrostabilitatea coexistă cu fenomenul stagnării sau, în
cel mai bun caz, cu o creştere stagnantă (sub 2%/an).
Această situaţie incongruentă reprezintă, de asemenea, încă o reflectare a
dihotomiei economie nominală – economie reală: evoluţia contradictorie a nivelului
macroeconomic faţă de nivelul microeconomic şi chiar mezoeconomic.
În acest sens, un exemplu frapant îl reprezintă evoluţia rolului băncilor centrale în
realizarea supravegherii prudenţiale: „Criza a demonstrat că supravegherii macroprudenţiale
exercitate de băncile centrale i-au lipsit instrumentele necesare pentru atenuarea riscurilor
sistemice. În practică, cea mai importantă abordare a supravegherii macroprudenţiale pentru
a avea rezultate corective constă în utilizarea unor standarde de reglementare şi

Intervenţia „The role of the central bank in a transition economy“, publicată în volumul «An Economy în Transition», CEPR,
Ed. Cambridge University Press, 1993
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supraveghere la nivel microprudenţial.(...) Separarea netă între cele două funcţii riscă să
conducă la incapacitatea băncilor centrale, precum şi a altor autorităţi de supraveghere de aşi îndeplini funcţiile în mod satisfăcător.‖10
Din cele prezentate, rezultă că realizarea unei noi simbioze între economia reală şi
cea nominală necesită elaborarea şi implementarea unui nou mod de organizare şi
funcţionare nu numai a activităţii economice propriu-zise, ci şi a structurii funcţionale a
societăţii în ansamblul său.
Astfel, este evident că polarizarea socială excesivă a veniturilor şi a avuţiei naţionale
acţionează cel puţin ca o frână pentru dezvoltarea economică durabilă şi ca un factor major
în generarea inechităţilor şi decalajelor social-economice şi politice la nivel naţional,
internaţional şi mondial. După cum apreciază politologul american Robert B. Rich, „pe
măsură ce supercapitalismul triumfă, se conturează din ce în ce mai clar consecinţele sale
sociale negative.‖ (<Supercapitalism>, New york, 2007, p.209).
Cu deosebire în ultimele două decenii, s-a putut constata tendinţa cantonării
exclusiviste, în numeroase dezbateri cu tematică social-economică şi politică, asupra a două
modele extremale: pe de o parte, capitalismul ―fundamentalist‖ al neoliberalismului globalist
şi, pe de altă parte, ―istoria‖ socialismul de stat cu economie hipercentralizată (varianta
sovietică).
În realitate, omenirea a cunoscut şi cunoaşte o multitudine de sisteme de organizare
şi funcţionare social-economică. Numai valorificând inovator, fără prejudecăţi şi uniformizări
impuse, valenţele pozitive ale diferitelor experienţe naţionale şi/sau internaţionale va putea fi
conceput şi implementat un nou tip de simbioză real-nominal care să asigure o creştere
economică sustenabilă şi o dezvoltare socială durabilă, în concordanţă cu destinul planetar
al omenirii.
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IS THERE A NEED FOR A GLOBAL CURRENCY?
Napoleon POP11, PhD.
Valeriu IOAN-FRANC12, PhD.
―We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we have created them‖
Albert Einstein
Abstract: The world is in a balance of threats, the last crisis making us more
conscious that the things cannot continue like this. Is not only about economics, but it
prevails just because we are to mach linked with this, our day by day life being dependent on
our material comfort which, normally, is brought mainly by what we earn from our work,
capital, deposits, shares, equities etc. The roots of the last financial crisis seem to be grown
before August 2007 and we discover, with the time passing, that they are a matter of human
behaviour, a problem of moral capital, even a question how democracy is evolving. So, we
reach the cradle of fundamental values which are common to the economic, political and
social life. Are to day threats induced by a certain deviation from all of these values? If it is
the right answer, then we need a new reference point to these values, just because our life is
complicated by the challenges of globalization. Paul Volcker, former FED president, said that
the globalization needs a global currency. We, the authors, have wanted to understand the
meaning of this call. That is why we started with three questions, being sure that the answers
are not so easy to be found: Do we live a time which could stimulate the thinking for a new
currency? What did we learn out of the global financial system and its crisis? Can the euro
governance be a model for a global currency? In any respect, if we think about a global
currency, it can be seen only as priority global political project, calling for strong political will
and satisfying the interests of all global actors.
Keywords: crisis, values, human behaviour, global threats, global currency, global order
JEL Classification: E42, E44, E50
For more than five years we are dealing with the solutions only to the effects of the
present financial crises, the success in the implementation of the decided measures taken by
individual country or/and by international community being still awaited. It is possible that our
sorrows or defeat to be explained at least by two facts. First, probably we did not yet
understand the concept of the globalisation and its real functioning, as the financial crisis has
brought important prejudice to the general progress exactly through the channels of the
globalisation: emergency, international financial integration and competition. The second
fact: the financial crisis raised two apparent irreducible challenges for the decision makers,
the choice between the state of urgency and the need for a vision, no one of these
challenges being well managed.
As to the causes, there is still a long way to tackle with them seriously, as any
recovery from many other previous crises either pushed us to forget about them or impeded
us to deal correctly with them. Probably that is why Alessandro Leipold, chief economist with
Lisbon Council, the later a think tank located in Bruxelles, when he asked himself why the
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crisis persists when a lot have been done, he has opened a new chapter in economic
research called ―a good crisis go to waste‖. Indeed, the question remains. Are we learning
something out of wrong doings before and during the last financial crisis?
Time is passing by and it appears, now, that even if we admit to learn some lessons
in the traditional way the economists have done in so far, to apply them in the foreseeable
future appears to be too late and more inappropriate, as the world has changed dramatically
and the response to the mending measures is sometime even astonishing.
Anyhow, we are lucky because Leipold has done a second invitation addressed not
only to the economists, but also too many other professions, ―to think unthinkable”. So,
encouraged by these two invitations, we dared to take up the subject of the global currency,
not necessarily as new theme, because it is not, but as a new approach to seize the benefits
of the globalization.
In our opinion, the answer can not any more be placed only in the area of the
traditional policies we where accustomed to conduct, as their powers and results in an
optimal time seemed to be overestimated. Let us remember, at least, the adverse and
dangerous social impact of the austerity programmes promoted in Europe, out of which
somebody can extract one illuminating conclusion: under the ashes of the financial crisis
there is a prolonged crisis of values at the level of the humane capital, mainly in human
behaviour, a matter of longer societal evolution under a lot of factors less observed and less
taken into account when the economy usually is heating is up and we believe that a new
crisis is far away, if not impossible.
We are talking about the spur in the human greediness, feeding the fading out of
trust in authentic moral values, a down sliding in the correctness of political will of the
politicians, leaving important regional and global projects without strong leaders, and a
speedy loose in the compliance with democracy principles, at a time when through
globalization its values are supposed to conquer the entire world.
What might be behind the fact that between 1970 and 2012, a laps of time beginning
with the dismantling of the international monetary system by US decisions to abolish the
fixed gold price convertibility of the US dollar, we have been confronted with 150 banking
crisis, 72 sovereign debt crisis and 208 currency crisis, according to the IMF figures? Or, how
we can explain the incredible gap between the real economy valued at $70.000 billions and
the financial economy valued at $1.000.000 billions, not talking about the main political and
economic actors` behaviour in what we call the extensive world economy?
It is the high time to place our hope in thinking the unthinkable and to give credit
to what Albert Einstein has said a long time before: ―We cannot solve our problems with the
same thinking we used when we have created them‖. Why do we have to give credit to such
an approach now? An answer might be because even we, or many of us, believe that if we
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continue the same way, we are paving the way for a new and, probably, a more profound
crisis than the one we are going trough now.
Since The Great Depression, the economic science progressed a lot, but the
analysis of the 29`s crisis is not yet over. After 80 years of improved economic research, with
the help of the most advanced mathematical instruments, what we see is that a new and
more extensive crisis was possible and to deal with it was the most costly economic effort
ever done by the international community. For US economy, according to recent figures
released by FED, Dallas branch, the cost of the financial crisis were estimated somewhere
between $6.000 billions and $14.000 billions. The global loses are those of third World War!
It became obvious that we cannot judge any more a crisis only with the help of the
economic science, as the human behaviour cannot be put in a precise theoretical pattern. If
we really want to teach out something good from the last financial crisis, we need complex
researches done with instruments of many other sciences: history, psychology, sociology,
theology, philosophy, medicine etc.
There are moments in the mankind history when the feeling for a change comes to
be shift from mere perception to a necessity. Being confronted with the last financial crises,
still going on probably for many years from now, and looking to its deep carved effects both
in our societal system and our mentality, more people are talking about the necessity that a
change should occur, either we refer to policies dogma, economic life paradigm, or to the
world order.
Between order and disorder, what we are more appeased by and discussing now is
about disorder‘s features in the existing international order. They are generated and left by
the crisis and put into high light by it. So, the first task is to deal mainly with re-establishing
the order. If it is true, the question is if it can be done by mending the existing order or we
need to transit to another one?
In economic language, a disorder should be dealt with the help of policies,
measures and actions providing a ―soft landing‖, which means an ―orderly‖ process to calm
down the environment dominated by turbulences.
An economic disorder is equivalent with uncontrolled turbulences, in which we
recognize an accumulation of a many destabilizing factors, impeding the system to be
sustainable managed, as its actors are loosing the trust both in the system and among
themselves. The existing volatility on all markets and the general feeling of lack of trust are a
natural reaction to the vanished predictability and stability, and, of course, to the dominating
greediness.
The trust we usually invest in somebody or in something is a feature built in only in
the human being. There cannot be trust between two things! Market feelings or investors`
perceptions mean only human implication. The feeling of trust has become a very volatile

9

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
value, being in fact an emotional stance, just because it is in our human nature to be in
search for a more stable reference point, today yet very difficult to be identified. This is in
short what the latest financial crisis strongly revealed, in fact an image of a great disorder,
with an unfixed compass, on an unknown road.
What appears to be worst is the fact that the traditional mending solutions, inefficient
to the scope to which they were meant, continue to be promoted only as mere incremental
improvements of the different parts of the broken system, without the vision of resetting it as
a whole. The incremental improvements are not referring any more just to a normal financial
crisis. It is about a systemic and societal crisis.
The global economic recovery is fragile and uncertain even if it is seen by many as a
good omen. The usually latest IMF prognosis (July, 2013) for the global economic growth
have been negatively amended with the warning that structural reforms are lagging behind
and keeping alive the well known classical troubles: fear of inflation, asset value
depreciation, high unemployment and new bubbles. The economic recovery was left, more or
less, only in the hands of the central banks` non-standard instruments and their
disengagement

is

producing

new

troubles.

More

recently,

the

Ben

Bernanke‘s

announcement to tapering its quantitative easing monetary policy was generating more
volatility in the markets, emerging ones being brought, probably, at the centre of new turmoil.
The effectiveness of the committed ―forward guidance‖ in uncharted waters could lead us to
another financial crisis.
All these, together with the chronic disorder‘s features existing even before the
crisis, proves that the challenge to mitigate between urgency and a visionary approach has
to come to a solution where we have openly recognize that only the economics is not any
more sufficient. More, in our opinion, the time of so called infallibility of our economic
knowledge is almost over, seeing that the outcomes of mending measures are far away of
our expectations and, some times, they real effects even are frightening us.
We agree with the opinion that we have reached the limit of our cognitive
knowledge, persisting in some ―obsessions‖ (Rebecca D. Costa) on the nature of economic
policies and their implementation, at a time when the real economy either calls for something
else or is not properly reacting. There is high need to defeat the encountered trap, by paying
more attention to the mending of the distorted human behaviour and to what type of values is
actually responding.
We are also sharing the opinion that it is important to start with something more
strongly in terms of faith, truth and trust. In our quality as economists we think that is better
not to stalk on maintaining false illusions. The economics is not the only science inducing
progress in all areas; the economic compensation argument should not remain the only
‖ladder‖ on which a politician should climb up to the highest responsibilities, but not having
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the necessary competence; the solutions provided only by economics cannot hill the society
as a whole.
The last financial crisis can be one of the kinds of many others, but its impact force
on all life domains, due to the limited nature of the solutions, has touched the core knots of
the societal system. To conclude at this point, the last crisis, in many respects always
compared with The Great Depression, has to be managed as a systemic one, enhancing all
the societal relations, in the new environment created by a globalisation properly understood.
In this respect, we dare to suggest that we have to work for a new trinity e.g. human
spirit, its physical body and nature. It is a new enhanced level above the old narrow trinity
we lived in so far, consisting in norms (regulations), economy and scare resources, the
policies applied at the latter level being proved to be less and less efficient.
At present, the beginning for a new debate on the global currency should not be
linked with a desire to define it, to explain how it can be accomplished technically, to treat it
in an academic comprehensive fashion or to work out a handbook of theory and practice. Nor
we want to discuss the matter of a possible global currency in terms of a single global
currency in a space of a deep economic integration under the rules of signed treaties, as the
globalisation is something else.
What we want is to convince that approaching the problem of a global currency
could be a priority political project of our time. Next step is to establish if we want a global
currency or a new global monetary standard, after gold, dollar and paper ones. in connection
with that, globalisation still needs to be defined. In globalisation, all the countries are
naturally, if not voluntarily, caught in a world concert where you have to cooperate if you want
to survive. That is the true meaning of turning into account the challenges of the globalisation
into the opportunities we are talking so much about.
We look to a global currency as a need for a new reference point at a time when all
the others hard currency is no more capable to keep alive a fiction in function (Kiriţescu) for
all, at the global level, e.g. money as a mean of exchange in first place. The new reference
point should be a new long lasting stage for human trust in a new treasured value. It can be
the result of a hard work mainly in the field of global cooperation, not the product of mere
statements of some personalities to which markets` actors are listening only for short time.
The idea of the global currency post present financial crisis is linked strongly with
the necessity to achieve a progress in our cognitive level, an approach extending the
economic view of the world to the entire framework of relations featuring a global society,
having in centre not only the management of the scare resources and increasing number of
risks, but the human being needs. It is the motive why the technical solutions offered by the
economic science are no more enough for the foundation of a possible future global
currency.
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We have to move from the economics to political economy and further to the
geopolitical and international relations where we identify a great deal of economic interests.
Such an approach is also historically imposed, if we take into account that the money, the
issuers of the money and the monetary policies can explain, at least from XV century, even
before the settlement of Bank of England, the most significant changes in the world
geopolitics.
In fact, the global destabilization has multifaceted dimensions. The economic side of
the global stance is only the tip of a huge iceberg comprehending decades of sliding away
from sound economic policies, in general and away from real human behaviour values,
especially. If democracy is built on strong philosophical values to serve the life of humans
and not the inert things around them, morality and ethics being part of their conduct, how we
can explain that more democracy helped by globalisation brings less respect for its own
values, hurting the purpose of its foundations?
We like to say that the economic and political stance at one point in history is a
mirror of how the people cooperate at all levels of decisions and express their solidarity and
cohesion. On top, we like to see the political will which is the drive of achieving any project,
nationally and internationally. The financial crisis is questioning all of these, as we see a
significant gap between believes and actions, feeding new economic nationalism and
selfishness, feelings that have nothing to do with the way of taping the opportunities opened
by a global world. We see also too much scepticism in projects meant to bring people to work
together.
If the political will in democracy is serving only to grip on power, for sure we have a
problem with its understanding and, worst, if the continuation of the globalization process and
what we expect from here is limited only to the managing scare resources and threats, then
we continue to push away the contribution of brilliant and self evolving capital of this world,
e.g. the humane being: spirit and soul, brain and hands.
To pay attention to the international monetary system and to the global financial
system should be a priority of our times, as almost all relations between humans are finally
governed by a contract: between citizens and state, between generations, between
individuals etc., where the parties are engaged to do something to each other using money.
The principle pacta sunt servanda has to prevail again, that means that always equilibrium
between counterparts is a must and morality is built in that equilibrium.
We do believe that the actual stage of globalisation gives us the incentives for a new
global currency. The situation of the global financial system tells us a lot of stories how it has
to be completely restructured to serve better global world, while the euro crisis offers the
knowledge of how a global currency should not be generated. All these lessons can witness
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and call for the birth of a new international order, even if we start with the limited idea of a
better global governance.
What we do not know at this point is if a global currency can really hill the soul and
the life of the human being. But what we do know, for sure, is that in the modern and
contemporary history, any international order has been accompanied by a monetary
standard, and searching for a new monetary standard was a drive for building a new
international order, meant to serve better the humane needs.
In our approach to evaluate events and opinions, we are not alone or genuine,
history showing momentous when the issue of a global currency has been raised. One
important event, not too far from our times, was signing the Bretton Woods Agreements, in
1945, for setting up a new international monetary system, when two proposals for a possible
global currency were in competition: the Bancor (as supranational currency), proposed by
the British economist John Meynard Keynes and the Unitas (as an international unit of
account) by Harry Dexter White an official of the Treasure Department.
More recently, under the pressure of the effects of financial and debt crisis and the
lost trust in US dollar and euro, some important states as Russia and China, members of the
G-20, raised the issue of a new global currency. It is interesting to mention the Paul Volker‘s
recent reflection that a global economy requires a global currency. At the same time, in many
communities we see the use of local currencies from the same reason, lack of trust in the
national official currency. There is a switch in understanding virtual money, from plastic cards
we were evolving to Bitcoin. It is issued by the users and not a central bank and is rated on
market. Recently, Germany recognized the Bitcoin for revenue and transaction taxation
purpose.
We do believe, also, that many of us studying the latest crises have had identified a
lot of inappropriate structural features, questioning the fact the globalisation and emergence
process are instrumental for our progress. It is possible to conclude that the politicians`
behaviour, even a long time before the burst of the crisis, have abused of the common
shared values, a fact that jeopardized the credibility of any sub-system, including monetary
and financially one, helping the normal functioning of the international order. The politicians`
behaviour has become pro-cyclical with the worst trends we live with.
This is the reason the path to a global currency should be considered one of the
most urgent political projects at the world level. This calls for a common will and cooperation
on a global scale, a project with very well defined goals answering to the needs of all actors
making the mankind to move in a good direction. It is pity that such a project, seen as a
necessary return to the basic values (common sense) currently lacks the power of good
examples and, mostly, a strong leadership.
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But, even this fear can be overcome given the following: we should define resetting
the new order as a new perspective on the definition and the role of ―national‖ and its
relationship with human spirit, politics, global and international.
There is a dangerous trend to induce a general concept that society is evolving to
become more and more risky. More institutional and regulation care for the management of a
more risky society, engaging more authorities, is costly and creates illegitimate bureaucracy.
These will limit more and more the individual freedom and its functioning with true rules of
democracy.
We tried to build more on the controlling mechanisms, leaving away the true force of
values and their appropriate practical implementing. Authentic values correctly built and used
in the societal culture exceed the power of any regulation. In fact, the power of any regulation
comes from the values conducting the human behaviour. Otherwise, the scope of the
regulation in any domain of human life can not be achieved properly. The change of
paradigm should be more then our return to pre-crises stage, one of the strong symbol of
that change being a global currency.
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DESPRE PREDICŢIE ÎN ECONOMIE
dr.Emil DINGA13
Abstract: The paper is aimed to provide a view on the concept of economic
prediction, based on the specific indiscernibility subject-object in the economic process. In
this end, starting from the concept of strong scientificity (that leads us to the uncomfortable
conclusion that the economic science is not a science!), some issues on the structural
presence of the subject into the economic object (i.e., the real cognitive object) and its
consequences are highlighted and evaluated. As result, the logical definition of the prediction
is built. The crucial question of the possibility of prediction in the economic field is
approached by three issues that are analysed: the economic truth, the dominance of the
normative purposes, and the incertitude and vagueness in the economic behaviour.
Proposing a mixed concept of the economic truth (i.e., correspondence truth & external
coherence truth), the paper comes to the conclusion that the economic prediction is principle
impossible in the natural science manner, but a kind of economic prediction could, however,
be accepted: the structural prediction, not a dimensional one.
Keywords: prediction, testing, falsification, truth, acceptance
JEL Classification: A10, B40, D80

Introducere
Accepţiunea „tare‖ a ştiinţificităţii cere ca o disciplină cu pretenţii cognitive să verifice
două condiţii de suficienţă: a) posibilitatea identificării şi formulării, comunicabile interpersonal, a unei regularităţi (lege de mişcare14) a obiectului cognitiv; b) invarianţa condiţiilor
iniţiale pentru intervalul temporal pentru care este aplicabilă legea de mişcare15. Este evident
că a doua condiţie de suficienţă este verificată exclusiv de disciplinele cognitive care
studiază obiecte cognitive care nu conţin, structural, subiectul cognitiv (ştiinţele naturii sau
teoriile metodologice cum sunt matematica sau logica). În acest context, orice disciplină cu
pretenţii cognitive care conţine subiectul cognitiv în interiorul obiectului cognitiv nu ar trebui
considerată a fi de tip ştiinţific. De exemplu, nici o disciplină socială nu ar trebui considerată,
în acest context, disciplină de tip ştiinţific16, deoarece este neîndoios faptul că orice disciplină
socială prezintă o coincidenţă între subiectul cognitiv şi obiectul cognitiv17. Cum disciplina
economică este o specie de disciplină socială, ar rezulta că ea nu obţine rezultate de tip
ştiinţific. Aici trebuie făcute câteva consideraţii suplimentare: 1) invarianţa condiţiilor iniţiale
nu trebuie să fie absolută. Condiţiile iniţiale se modifică şi în cazul disciplinelor considerate
ştiinţifice. Această invarianţă trebuie înţeleasă, de fapt, în sensul că setul de condiţii iniţiale
este reproductibil, de exemplu, este reversibil sau, în general, este posibil să poată fi
„construit‖ atunci când este nevoie (de exemplu, pentru repetarea unui experiment de testare
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti, România
14 Aici termenul „mişcare” are o semnificaţie care depăşeşte simpla deplasare spaţială, referindu-se la orice specie de
schimbare a identităţii sistemului sau entităţii în cauză.
15 Vom arăta, ulterior că, de fapt, nici legea de mişcare nu este invariantă în cazul disciplinelor sociale.
16 Însuşi Claude Levi-Strauss, fondatorul structuralismului social (sau cultural), considera că disciplinele sociale nu sunt ştiinţe.
17 Despre unele argumente privind indiscernabilitatea principială dintre subiect şi obiect în cazul disciplinei economice, vezi şi
Emil Dinga, Studii de economie. Contribuţii de analiză logică, epistemologică şi metodologică, Editura Economică, Bucureşti,
2009, pp. 389-414.
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a unui rezultat). Altfel, desigur, modificarea condiţiilor iniţiale conduce la un nou set de
condiţii iniţiale care, introduse în legea de mişcare, va genera rezultatele adecvate; 2)
condiţiile iniţiale se referă

la obiectul cognitiv. Aceasta este valabil şi pentru cazul

disciplinelor cognitive din domeniul social, numai că, în acest din urmă caz, obiectul cognitiv
este „impregnat‖ cu subiectul cognitiv. Aşadar, chiar dacă, în cazul disciplinelor cognitive din
domeniul social, condiţiile iniţiale care privesc obiectul cognitiv separat (dacă aşa ceva ar fi
posibil) de subiectul cognitiv18 sunt invariante, condiţiile iniţiale care se referă la obiectul
cognitiv real nu mai sunt invariante, din cauza variabilităţii necesare a acestora, induse de
prezenţa subiectului cognitiv în obiectul cognitiv real. Am ajuns la o chestiune crucială:
caracterul necesar al inducerii variabilităţii condiţiilor iniţiale ale obiectului cognitiv real de
către subiectul cognitiv19. Avem două posibilităţi de soluţionare a problemei: a) postularea, ca
atare, a acestei necesităţi; b) încercarea de a furniza o demonstraţie (sau o explicaţie
cauzală). Ne vom concentra pe cea de-a doua posibilitate. Argumentele noastre sunt
următoarele:
a. subiectul cognitiv nu decide exclusiv raţional20, ci fundamentarea deciziei sale
este bazată pe percepţii, pe iluzii şi pe aşteptări, mai degrabă, decât pe informaţii21. Întrucât
doar informaţiile sunt invariante (presupunând, desigur, că sunt corecte şi complete), pe
când percepţiile, iluziile22 sau aşteptările sunt extrem de volatile, invarianţa condiţiilor iniţiale
în cazul obiectului cognitiv real este compromisă cu necesitate;
b. decizia unui subiect cognitiv este, de cele mai multe ori (chiar dacă nu prin
intermediul unui model de raţionalitate formal) corelată (chiar ca o funcţie de răspuns) cu
deciziile efective sau anticipate ale altor subiecţi cognitivi. Cum şi aceştia din urmă formează,
la rândul lor, obiecte cognitive reale în reţeaua de schimb de activităţi din domeniul social,
rezultă din nou, cu aceeaşi necesitate, lipsa de invarianţă a condiţiilor iniţiale;
c. chiar dacă subiectul cognitiv ar decide exclusiv pe baza informaţiilor, protocolul de
tratare a acestora nu este exclusiv şi întotdeauna de tip raţional. De exemplu, deciziile rapide
sau deciziile în situaţii complexe se iau, de cele mai multe ori, în cadrul a ceea ce se
numeşte gândire rapidă, care este o gândire non-algoritmică şi, în general, mono-criterială23.

Putem numi un asemenea obiect cognitiv cu numele de „obiect cognitiv cartezian”. Cazul în care obiectul cognitiv conţine,
structural, şi subiectul cognitiv ar putea fi denumit „obiect cognitiv real”.
19 Se înţelege că subiect cognitiv poate fi doar fiinţa umană, întrucât capacitatea cognitivă este asigurată, cu caracter de
suficienţă, de prezenţa conştiinţei.
20 Nu este, deci, un dispozitiv de optimizare prin calcul (faimosul homo oeconomicus).
21 Informaţia este acea dată care elimină o incertitudine. De exemplu, utilizarea probabilităţilor obiective este o necesitate
generată de lipsa informaţiei complete şi/sau credibile, pe când utilizarea probabilităţilor subiective reprezintă o simplă
formalizare a aşteptărilor (nu a anticipaţiilor!).
22 Subiectul cognitiv se confruntă cu o multitudine de iluzii: iluzia monetară, iluzia fiscală, iluzia propriei voinţe conştiente,
iluzia generată de halo-ul prejudecăţii etc. Vezi, în acest sens, lucrarea excelentă a lui G. Gigerenzer, Intuiţia. Inteligenţa
inconştientului, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2012.
23
Vezi şi două lucrări semnificative în acest sens, D. Kahneman, Gândire rapidă, gândire lentă, Editura Publica, Bucureşti,
2012, respectiv D. Ariely, Iraţional în mod previzibil. Forţele ascunse care ne influenţează deciziile, Editura Publica,
Bucureşti, 2010
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Descrierea problemei
Neverificarea criteriilor de ştiinţificitate tare de către disciplina economică pune în
pericol posibilitatea predicţiei în domeniul economic. Într-adevăr, prin predicţie se înţelege, în
general, formularea unei descrieri fenomenologice bazate pe o teorie (sau o teoremă dintr-o
teorie, dacă este vorba despre o teorie axiomatizată) şi care este susceptibilă de a fi
infirmată24 factual. Aşadar, o predicţie presupune următoarele „ingrediente‖:
1. existenţa unei teorii despre un obiect cognitiv;
2. posibilitatea formulării unei descrieri fenomenologice, la momentul

, a

obiectivului cognitiv (adică a vectorului său de stare) pentru un moment ulterior momentului
la care se formulează acea descriere, adică pentru un moment

, unde

3. existenţa unui fapt empiric (a unui factual), la momentul
descrierii fenomenologice de la momentul

;
, care face obiectul

;

4. existenţa unui protocol public25 prin care poate fi comparată descrierea factualului
ocurent la momentul

cu descrierea fenomenologică de la momentul

şi care poate da un

„verdict‖ de coincidenţă sau ne-coincidenţă între cele două descrieri.
Problema care se pune şi asupra căreia dorim să ne pronunţăm este următoarea:
dacă disciplina economică nu verifică criteriile de ştiinţificitate tare, cum poate spera să
realizeze predicţii pentru domeniul economic, în sensul descris mai sus al unei predicţii26?
Sau, altfel spus, în ce sens putem vorbi despre predicţii în domeniul economic?

Rezultate obţinute
În încercarea de a furniza o soluţie cât mai satisfăcătoare la problema enunţată,
vom trata următoarele chestiuni privitoare la domeniul economic: 1) conceptul de adevăr
economic; 2) dominanţa scopului (ţintei normative) în comportamentul economic; 3)
incertitudinea şi imprecizia asociate în mod necesar predicţiei economice.

1. Chestiunea adevărului în economie
În primul rând, considerăm că, datorită prezenţei subiectului economic în obiectul
economic, adevărul economic nu este un adevăr necesar, ci unul contingent. În al doilea
rând, considerăm

că adevărul economic este un adevăr de tip mixt. Această mixtură

combină două tipuri de adevăr cunoscute în teoria cunoaşterii: adevărul – corespondenţă şi
adevărul – coerenţă externă27. Prin adevăr – corespondenţă înţelegem coincidenţa dintre

24

Sau confirmată, după caz. Un gen pentru speciile de infirmare, respectiv confirmare, este testarea.
Caracterul public al protocolului în cauză este necesar pentru a permite verificarea independentă a coincidenţei sau necoincidenţei dintre cele două descrieri fenomenologice (cea anticipată şi cea ocurentă).
26
Se remarcă imediat că definirea predicţiei urmează, aici, îndeaproape sugestiile lui Karl Popper privind falsificarea
rezultatelor ştiinţifice prin intermediul formulării de predicţii.
27
După cum se ştie, în teoria cunoaşterii mai este acceptat un tip de adevăr: adevărul – coerenţă internă (susţinut, de
exemplu, de pozitivismul logic). După părerea noastră, acest tip de adevăr nu este un adevăr genuin, deoarece nu permite
nici o verificare exterioară propoziţiei care îl proclamă. În consecinţă, acceptăm ca propriu-zise doar două tipuri de adevăr:
25
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descrierea predictivă a unei stări de fapt pe baza unei teorii şi descrierea actuală a stării de
fapt ocurente28, iar prin adevăr – coerenţă externă înţelegem coincidenţa dintre descrierea
predictivă a unei stări de fapt bazată pe un set de opinii care formează o ideologie şi
descrierea actuală a stării de fapt ocurente. Aici am dori să facem o precizare: şi în cazul
adevărului – corespondenţă starea de fapt (factualul) este consistent cu un set de opinii
prealabil acceptat (de exemplu, cu teoria care a generat predicţia factualului), dar, în cazul
adevărului – coerenţă externă acest set de opinii nu este reprezentat de o teorie, ci de o
ideologie. O ideologie este un set de opinii cu caracter non-teoretic, mai bine zis cu caracter
practic, sau, într-o exprimare chiar mai riguroasă, este o filosofie morală. Aşadar, credem că,
în chestiunea adevărului economic, trebuie acceptată varianta unui adevăr care realizează o
dublă coincidenţă: coincidenţa dintre predicţie şi factualul obiectual (aferent obiectului
cognitiv pur) şi coincidenţa dintre predicţie şi factualul subiectual (aferent subiectului cognitiv
pur). Cu menţiunea, repetăm, că factualul subiectual trebuie să „răspundă‖ unor aşteptări de
tip ideologic29. În felul acesta, se realizează testarea (verificarea) predicţiei referitoare la
obiectul cognitiv real, aşa cum a fost acesta definit mai sus (ca indiscernabilitate subiectobiect). Credem că putem propune o denumire pentru acest tip de adevăr economic, aşa
cum a fost descris mai sus, şi anume putem să-i spunem adevăr acceptabil sau normativ30.
Există, aici, un risc important şi anume acela de a se considera că prin adevăr acceptabil sau
normativ ar trebui să înţelegem un adevăr aproximativ, într-o marjă (prestabilită prin praguri
de semnificaţie sau praguri de acceptabilitate) de variaţie în jurul coincidenţei punctuale
dintre predicţie şi factualul ocurent. Insistăm să se evite o asemenea interpretare: prin
conceptul de adevăr acceptabil sau normativ vrem doar să satisfacem cea de-a doua
componentă a adevărului economic, aşa cum a fost evocată anterior, şi anume coincidenţa
dintre predicţie şi factualul subiectual (adică dintre predicţie şi admisibilitatea ideologică a
factualului ocurent care face obiectul predicţiei respective).

2. Chestiunea normativităţii
Chestiunea normativităţii este cerută imediat de discuţia anterioară despre adevărul
economic. Fenomenologia economică este generată, în proporţie covârşitoare, de
comportamentul actorilor economici (care sunt, concomitent, subiecţi cognitivi şi subiecţi
praxiologici) şi nu de o cinematică autonomă a lucrurilor (cum se întâmplă, de exemplu, în
fizică). Aceasta rezultă din faptul că, în domeniul economic, cauzalitatea dominantă este de
adevărul – corespondenţă (dominant în disciplinele ştiinţelor naturii, unde subiectul este exterior obiectului cognitiv) şi
adevărul – coerenţă externă (dominant în disciplinele pur cognitive, de exemplu în psihologie sau în metafizică).
28
Coincidenţa între două descrieri se reduce la echivalenţa referenţilor din cele două descrieri.
29
De exemplu, aceeaşi ocurenţă factuală pur obiectuală va fi evaluată diferit ca reprezentând o confirmare a unei predicţii de
către un adept al libertarianismului, respectiv de către un adept al keynesismului. Astfel, ca adevăr mixt, unul dintre ei va spune
că avem o confirmare, în timp ce celălalt va susţine că avem o infirmare a aceleiaşi predicţii date. Aceasta este, probabil,
explicaţia de profunzime a existenţei atâtor şcoli macroeconomice diferite, deşi macroeconomia ca obiect este aceeaşi.
30
Nu sugerăm deloc vreo apropiere a acestui concept de conceptul de adevăr în sensul pragmatismului (îndeosebi în
viziunea lui William James, deoarece, cum se ştie, Charles Pierce a fost mai nuanţat în acest sens, inversând, oarecum,
poziţia jamesiană).
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tip teleologic (bazată pe scopuri conştiente). Desigur, funcţionează şi o cauzalitate de tip
eutaxiologic, dar este vorba despre o eutaxiologie în interiorul teleologiei. Dominanţa
scopurilor

în fundamentarea deciziei economice

şi,

ca urmare,

în manifestarea

comportamentului economic sub forma acţiunii (ca exteriorizare instrumentală a motivaţiei de
atingere a scopului31) face ca domeniul economic să fie un domeniu prin excelenţă normativ.
Aceasta face, la rândul său, ca realitatea economică să nu o realitate care devine ci una care
este construită (în cea mai mare parte în mod conştient, programatic32). Sau, cum se mai
spune, viitorul nu există undeva, aşteptând să treacă timpul pentru a se actualiza, ci el este,
pur şi simplu, un artefact. Aşadar, prezenţa structurală, necesară a subiectului cognitiv în
obiectul cognitiv în domeniul economic face ca normativul (teleologicul) să predomine în
formularea predicţiilor şi, desigur, şi în testarea (infirmare sau confirmare) acestei predicţii.

3. Chestiunea incertitudinii şi a impreciziei
Pentru a trata chestiunea incertitudinii, respectiv a impreciziei, este nevoie s-o
reluăm pe cea a variabilităţii/invariabilităţii condiţiilor iniţiale pentru un sistem dinamic „dotat‖
cu subiect cognitiv în structura sa. Aşa cum am arătat anterior, variabilitatea condiţiilor iniţiale
nu introduce probleme în posibilitatea predicţiei: pur şi simplu luăm act de această
variabilitate şi o introduicem în legea de mişcare prezumată invariantă. Dar, în cazul
prezenţei subiectului cognitiv în structura obiectului cognitiv asupra căruia se emite predicţia,
însăşi legea de mişcare devine variabilă. Teoria economică standard (mai ales în versiunile
ei matematizate excesiv33) a încercat să contracareze acest neajuns cu ajutorul
probabilităţilor. Din nefericire, s-au utilizat (şi se utilizează, încă, într-un mod entuziast, mai
ales în pretenţiile predictive ale econometriei) aşa-numitul tip al probabilităţilor obiective
(bazate pe „arhive‖ comportamentale, care sunt extrapolate deşi, cum spuneam, condiţiile
iniţiale nu sunt invariante). O soluţie de departe mai bună de reducere a incertitudinii ar fi
utilizarea probabilităţilor subiective (bazate pe distribuţia aşteptărilor), dar acestea sunt
relativ puţin folosite, deseori în ecuaţii diferenţiale obişnuite, fără a include variabile aleatoare
propriu-zise34. În opinia noastră, tratarea incertitudinii (considerăm că nu este vorba despre o
incertitudine necesară, principială, ci de una contingentă, generată de incompletitudinea
informaţiei) în predicţia economică ar trebui să apeleze la tipul de probabilitate utilizat
actualmente de mecanica statistică sau de mecanica cuantică: ne referim, de fapt, nu la
probabilităţi propriu-zise, ci la posibilităţi structurale. De fapt, în acest caz, teoria
probabilităţilor ar trebui să se numească teoria posibilităţilor: am avea de-a face cu un
31

Jürgen Habermas (nu numai unul dintre cei mai importanţi filosofi sociali contemporani, dar şi un binevenit şi redutabil
opozant al noii mode a post-modernismului) introduce şi o categorie nouă de acţiune: acţiunea comunicativă.
32 Fundamentaliştii pieţei libere nu au nici un motiv de nelinişte aici, deoarece „mâna invizibilă” acţionează tot prin intermediul
scopurilor, realizând, în fapt, o coordonare/armonizare (deocamdată nu discutăm eficienţa acestei coordonări) a scopurilor
individuale. Este adevărat că chestiunea unui scop social devine extrem de dificilă (libertarienii ar consider-o fără sens, dar iam întreba pe aceştia: oare organizaţia economică nu are un scop distinct şi necoincident cu nici unul dintre scopurile
individuale ale participanţilor la acea organizaţie?).
33 Şi, în cel mai bun caz, inutil.
34
Vezi anticipaţiile raţionale sau anticipaţiile adaptive.
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parametru intrinsec, propriu obiectului cognitiv actual (deci care nu ar lua în considerare nici
istoria obiectului cognitiv, nici aşteptările subiectului cognitiv), şi care ar caracteriza o
distribuţie a acestor posibilităţi generată de însăşi natura sau structura obiectului cognitiv. De
exemplu, dacă un obiect cognitiv despre care s-a făcut o predicţie s-ar putea actualiza, în
mod intrinsec, în concordanţă cu predicţia în
este

cazuri, iar numărul total de actualizări posibile

, atunci „probabilitatea‖ realizării predicţiei este

. Considerăm că aceasta ar

putea fi o direcţie de cercetare promiţătoare în materia predictibilităţii obiectelor de tip social
(economic).
Opinia noastră este, însă, că, în domeniul social (deci şi în cel economic) nu ne
confruntăm cu incertitudinea, ci cu imprecizia35. Iar această imprecizie este generată de acea
caracteristică a obiectului cognitiv real (care include, în mod structural, subiectul cognitiv în
obiectul cognitiv) de a face ca legea sa de mişcare să nu fie invariantă36. Imprecizia modelării
(inclusiv a măsurării cantitative) obiectelor cognitive economice conduce la următoarele
consecinţe principale: a) multi-cauzalitatea: aplicarea reducţionismului cauzal, relativ uşoară
în domeniul ştiinţelor naturii, este imposibilă în cazul disciplinei economice; b) multiefectivitatea: aplicarea reducţionismului la nivelul efectului este, de asemenea, imposibilă; c)
indiscernabilitatea dintre corelaţie şi cauzalitate: corelaţia devine un proxy extrem de eficace
pt cauzalitate, tocmai ca urmare a multi-cauzalităţii, respectiv a multi-efectivităţii; d)
acceptabilitatea conceptului de predicţie structurală, care constituie, de fapt, o consecinţă
necesară logic a ...celor trei consecinţe anterioare. Această ultimă consecinţă a existenţei
necesare a impreciziei în legătură cu obiectul cognitiv real din domeniul economic necesită
câteva precizări suplimentare:
1. predicţia structurală nu este despre obiectul cognitiv, ci despre pachetul subiectobiect37, în care subiectul apare, concomitent, în trei ipostaze: a) obiect; b) subiect cognitiv; c)
subiect praxiologic (acţional);
2. predicţia structurală va modela nu o cauză, ci un ciorchine de cauze38;
3. predicţia structurală nu va modela un efect, ci un ciorchine de efecte39;
4. predicţia structurală nu va modela puncte în spaţiul fazelor, ci intervale40.

35

După cum se ştie, în pofida terminologiei, relaţia de incertitudine a lui Heisenberg, din mecanica cuantică, este, de fapt, o
relaţie de…imprecizie.
36
Cei care susţin inexistenţa legilor (adică a regularităţilor cu caracter general) în domeniul social (cu precădere în domeniul
istoriei) se revendică, deşi nu în mod explicit, tocmai de la această indiscernabilitate subiect-obiect.
37
Putem numi acest tip de predicţie predicţie SO.
38
Nu ne interesează relaţiile inter-cauzale dintre cauzele individuale, tocmai ca urmare a principiului non-reducţionismului
cauzelor.
39 Nu ne interesează relaţiile inter-efecte dintre efectele individuale, tocmai ca urmare a principiului non-reducţionismului
efectelor.
40
În funcţie de specificul obiectului asupra căruia se formulează predicţii, aceste intervale pot fi de ordinul 1 (segmente de
dreaptă reală), de ordinul 2 (suprafeţe), de ordinul 3 (volume) etc.
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Concluzii
Predicţia în domeniul economic este problematică atât din perspectiva ştiinţificităţii
„tari‖ (falsificarea predicţiei nu este posibilă, ca urmare atât a variabilităţii condiţiilor iniţiale,
cât şi a variabilităţii legii de mişcare), cât şi din perspectiva acurateţei formulării predicţiei,
respectiv a măsurării factualului ocurent (incertitudinea, respectiv imprecizia, care au
caracter necesar în domeniul economic). Modelarea incertitudinii economice ar trebui făcută
pe baza unei teorii a posibilităţilor, şi nu pe baza teoriei probabilităţilor obiective, aşa cum se
procedează în prezent. Prezenţa structurală a subiectului în obiectul economic, sub cele
două ipostaze – subiect cognitiv, respectiv subiect praxiologic – face ca predicţia economică
să fie posibilă doar sub forma unei predicţii structurale care să vizeze pachetul subiect-obiect
(pachetul SO). În ceea ce priveşte modelarea impreciziei în domeniul economic, utilizarea
conceptelor de tip fuzzy, deşi reintroduce impactul prezenţei structurale a subiectului în
obiect, nu reuşeşte să identifice o subiectivitate care să nu fie o simplă însumare a
subiectivităţilor individuale41. În opinia noastră, imprecizia (inerentă şi imanentă domeniului
economic) ar trebui modelată printr-o modalitate, inclusiv fundamentată algebric, care să ia
în considerare două efecte de „deformare‖ a predicţiei, respectiv a măsurării factualului
ocurent: a) orizontul de timp al predicţiei; b) gradul de calculabilitate al măsurătorii factualului
(valorile absolute ar avea gradul de calculabilitate 1, ratele sau ritmurile ar avea gradul de
calculabilitate 2, mărimile marginale ar avea gradul de calculabilitate 3 etc.).
Prin urmare, posibilitatea existenţei predicţiei în economie trebuie restrânsă la
posibilitatea unei predicţii „soft‖, de natură structurală (S), de origine normativă (N) şi de tip
imprecis (F), adică la posibilitatea unei predicţii SNF. Acest tip de predicţie este specific, în
opinia noastră tuturor disciplinelor care nu sunt de tip ştiinţific „tare‖, adică tuturor
disciplinelor din domeniul social. Economia ar trebui să fie vârful de lance al acestor
dezvoltări.
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SECŢIUNEA I:
FISCALITATE, BUGET PUBLIC ŞI ECONOMIE REALĂ

22

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA DEZECHILIBRELOR
MANIFESTATE ÎN DERULAREA
CIRCUITULUI FISCAL-BUGETAR
dr.Mariana-Cristina CIOPONEA42
Abstract: Since no economy is perfect, the optimum performance of flows that
make up the fiscal-budget circuit may be affected by the occurrence of disturbance that may
occur in both inputs and outputs of the circuit. Given that the fiscal-budget circuit functions
onto real economy and is also influenced by political decisions, social or personal factors
acting on it can be disturbing multiple origins, leading to produce different effects.
In many countries in different stages of development, dysfunctions and imbalances
that may affect the conduct of fiscal and budgetary flows occurs with different intensities: the
budget deficit, tax evasion, robust growth in tax burden, subsidies etc. Other dysfunctions
and imbalances are specific for the transitional periods: arrears, including tax arrears, special
budget funds, low tax collection (due to degradation of the fiscal discipline).
Keywords: fiscal-budget flows, budget deficit, tax evasion, tax burden, subsidy
JEL Classification: H69 – Other

Introducere
Derularea în condiţii optime a fluxurilor care compun circuitul fiscal-bugetar este, în
general, afectată de manifestarea unor factori perturbatori care pot să apară atât în intrările
cât şi în ieşirile din circuit, întrucât nici o economie nu este perfectă. Având în vedere faptul
că circuitul fiscal-bugetar funcţionează pe suportul circuitului real din economie, fiind totodată
influenţat de decizii de natură politică, socială sau personală, factorii cu acţiune
perturbatoare asupra acestuia pot avea multiple origini, conducând la producerea unor
efecte diverse. O politică responsabilă în domeniul fiscal-bugetar trebuie să cunoască şi să
anticipeze eventualele influenţe, precum şi sensul lor,

în vederea adoptării în timp util a

măsurilor de limitare şi contracarare a efectelor negative care se pot produce.
În numeroase ţări aflate în stadii diferite de dezvoltare, disfuncţionalităţile şi
dezechilibrele care pot afecta derularea fluxurilor fiscale şi bugetare se manifestă cu
intensităţi diferite: deficitul bugetar, evaziunea fiscală, creşterea accentuată a

presiunii

fiscale, acordarea de subvenţii etc. În schimb, altele sunt specifice unor perioade tranzitorii,
pe fondul acţiunii unor reglementări mai puţin fundamentate şi a unei pieţe libere în formare:
arieratele, inclusiv cele fiscale, fondurile speciale, gradul redus de colectare a impozitelor (pe
fondul degradării disciplinei financiare).
Fiecare dintre aceste aspecte poate reprezenta subiectul unui studiu aparte, în care
să se abordeze pe larg factorii generatori, amploarea manifestării, durata în timp, conexiuni
şi efecte produse asupra proceselor economice şi financiare în ansamblu. În lucrarea de

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46G, sector 6, Bucureşti; e-mail:
cristina_cioponea@yahoo.com
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faţă, ne vom opri asupra acestora doar pentru a semnala efectul lor perturbator asupra
derulării circuitului fiscal-bugetar.

Deficitul bugetar şi implicaţiile sale
Creşterea cheltuielilor publice (explicată prin însăşi evoluţia societăţii) într-un ritm
mai rapid decât sporirea produsului intern brut şi a veniturilor publice, conduce în mod firesc,
la apariţia şi menţinerea deficitelor bugetare. De la statutul de ―principiu de aur‖ al bugetului,
regula echilibrului bugetar a pierdut treptat teren în favoarea ideii de echilibrare a bugetului
pe perioade mai mari de un an sau chiar a celei privind crearea unor deficite care să fie
utilizate în scopul relansării economice. Dincolo de aceste abordări, nu trebuie neglijat faptul
că, în general, deficitul bugetar se formează pe fondul unor disfuncţionalităţi din economia
reală, generând, perpetuând sau adâncind, la rândul lui, dezechilibrele din economie.
Pentru numeroase ţări, în ultimii ani, trăsătura caracteristică a finanţelor publice
este aceea de dezechilibru, astfel încât situaţia din România din ultimul deceniu nu
apare ca ieşită din comun.
Deficitele bugetare care s-au succedat continuu în ţara noastră încă din primii ani ai
tranziţiei, prezintă un caracter de cronicitate, luând o înfăţişare din ce în ce mai gravă în
ultimii ani. Ele nu sunt primejdioase doar prin simplul fapt că dovedesc lipsa de mijloace
financiare pentru desfăşurarea normală a activităţii statului, ci mai ales prin complexitatea
factorilor care le-au generat şi le menţin, precum şi prin implicaţiile financiare şi economice
care decurg. Se poate afirma că existenţa şi perpetuarea deficitului financiar public
reprezintă una dintre formele de manifestare a dezechilibrului general economic, întrucât
echilibrul dintre veniturile şi cheltuielile publice a fost afectat de dezechilibrul dintre cererea şi
oferta de bunuri, servicii şi forţă de muncă, de discrepanţele dintre veniturile băneşti ale
populaţiei (erodate de inflaţie) şi nevoile de trai ale acesteia, de diferenţele dintre necesarul
de resurse valutare şi posibilităţile de procurare a lor. La toate acestea, se adaugă influenţele
propagate de rezultatele activităţii desfăşurate de întreprinderile producătoare de bunuri şi
servicii, unde, în numeroase cazuri, s-au înregistrat profituri modice şi chiar pierderi. Nu rare
sunt situaţiile în care unele unităţi economice întârzie, în mod sistematic, sau chiar refuză
plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, amână achitarea furnizorilor, generând
datorii

în

lanţ

între

agenţii

economici,

sau

nu

îşi

respectă obligaţiile privind

rambursarea împrumuturilor contractate, implicând greutăţi inclusiv pentru băncile care le-au
creditat. Mai devreme sau mai târziu, toate aceste comportamente îşi propagă, în mod direct
sau indirect, influenţele negative asupra echilibrului bugetului public.
Efectele negative repercutate în mod direct asupra echilibrului bugetar sunt mai
puţin nocive pentru buget decât cele care se manifestă în mod indirect. De exemplu,
obţinerea de către agenţii economici a unor profituri reduse conduce la diminuarea materiei
impozabile şi, pe această cale, la reducerea veniturilor publice pe canalul reprezentat de
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impozitul pe profit. În schimb, influenţele propagate asupra bugetului în mod indirect sunt
dificil de prevăzut şi mai ales de cuantificat. De asemenea, manifestarea unor reacţii în lanţ
reduce posibilitatea unei intervenţii unilaterale din partea autorităţii bugetare, necesitând
acţiuni concertate, de lungă durată, în planul economiei reale, al sistemului bancar şi al
celui fiscal-bugetar.
Astfel, agenţii economici cu pierderi, pe lângă faptul că sunt în imposibilitate de a-şi
achita obligaţiile fiscale faţă de bugetul public, sunt consumatoare ale fondurilor financiare
publice pe calea subvenţiilor - care îşi pierd capacitatea de a acţiona ca o pârghie, ceea ce
conduce la nerealizarea politicii economice a perioadei în cauză. În plus, aceşti agenţi
economici, fiind în imposibilitate de a-şi achita datoriile faţă de furnizori (aşa-numitele
arierate între agenţi economici), le creează şi acestora dificultăţi în plan financiar şi
economic. Totodată, întârzierile sau chiar refuzul în onorarea datoriilor scadente către
instituţiile bancare, s-a repercutat negativ asupra activităţii lor; ieşirea din impas a avut loc
prin preluarea creditelor neperformante la datoria publică, afectând şi exerciţiile bugetare
ulterioare. La acestea se adaugă şi comportamentul unor agenţi economici corecţi care,
sufocaţi de prelevările fiscale ce le revin şi demobilizaţi de atitudinea discreţionară a
autorităţilor publice încep să se sustragă de la plata sarcinilor fiscale.
majoritate, efectele indirecte, propagate în lanţ,

În marea lor

pot fi cel mult prevăzute,

nu însă şi

cuantificate.
Deficitul bugetar reprezintă cheltuieli publice efectuate pe seama împrumuturilor
publice interne şi externe. Orice datorie trebuie plătită la scadenţă, antrenând, în plus,
cheltuieli suplimentare legate de lansarea şi rambursarea creditului. Dacă prin deficitul
bugetar se acoperă cheltuieli destinate întreţinerii unui aparat administrativ inadecvat
situaţiei economice şi sociale a perioadei, ori cheltuieli nejustificate economic sau social,
atunci deficitul bugetar produce o risipă de efort social, care va apăsa, fără nici un beneficiu,
asupra sarcinii exerciţiilor bugetare ulterioare.
Corespunzător teoriei keynesiene demand-side economics, cheltuiala publică poate
constitui un factor de antrenare a relansării economice,

prin multiplicatorul cheltuielilor

bugetare. În această situaţie, deficitul bugetar poate constitui o sursă importantă de creştere
economică directă şi de antrenare a creşterii economice în general, în anumite circumstanţe
economice şi financiare.
S-a constatat că politicile de relansare prin deficite bugetare sau prin creşterea
cheltuielilor publice au un impact limitat, uneori chiar advers asupra creşterii şi ocupării forţei
de muncă. Astfel, pentru a-şi finanţa cheltuielile, statul se împrumută pe piaţa capitalului,
amplificând cererea de fonduri financiare, ceea ce sporeşte rata dobânzii.
În plus, se produce fenomenul de evicţiune a investiţiilor particulare, care
contracarează sau compensează impactul cheltuielilor publice asupra cererii globale de
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bunuri şi servicii, iar prin crearea de monedă, se destabilizează sistemul monetar şi sporesc
preţurile. Efectul de relansare economică datorat creşterii cheltuielilor publice poate fi chiar
anulat prin amploarea efectului de evicţiune a cheltuielilor particulare de către cele publice,
indiferent de sursa aleasă pentru finanţare: sporirea impozitelor, împrumuturi sau emisiune
monetară. De asemenea, dacă odată cu inflaţia are loc şi o creştere a salariilor, nu numai că
nu se obţine efectul scontat privind crearea de locuri de muncă, ci se poate produce chiar
efectul contrar. Deşi cheltuiala publică este productivă, întrucât oferă servicii viitoare şi
majorează bogăţia naţională, stocul de active productive aparţinând statului se degradează
continuu.
Raţionamentul economiştilor keynesieni - conform căruia relansarea prin cheltuielile
bugetare accelerează activitatea economică, intensificând viteza de circulaţie a monedei şi,
implicit, economisirea, astfel că deficitul bugetar poate încuraja cheltuielile particulare - a
funcţionat în condiţiile existenţei unor (importante) resurse financiare neutilizate şi a unor
instrumente limitate de tezaurizare, ceea ce netezeşte calea emisiunilor de titluri de stat prin
care să se finanţeze deficitul bugetar. În cazul unor resurse financiare reduse în economie (şi
a unui grad de economisire scăzut), finanţarea deficitului bugetar prin bonuri de trezorerie va
reduce mijloacele de finanţare disponibile pentru activitatea agenţilor particulari. S-a
constatat că efectul de evicţiune este mai accentuat în perioadele de creştere economică
rapidă şi mai atenuat în perioadele de încetinire a acesteia.
Milton Friedman a remarcat impactul anticipărilor în funcţionarea economiei şi mai
ales în cazul apariţiei inflaţiei. În contradicţie cu viziunea keynesiană, el a explicat că
agenţii economici nu

reacţionează pasiv la politicile de relansare, ci îşi ajustează

comportamentele în funcţie de previziunile pe care le fac în privinţa preţurilor şi veniturilor,
învăţând din greşeli. Prin sintagma ―pe termen scurt, suntem cu toţii Keynesieni‖, M.
Friedman admitea că politicile fiscale şi monetare pot influenţa, pe termen scurt, creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă.
Raţionamentul lui M. Friedman a fost continuat de adepţii anticipărilor raţionale, care
susţin că oamenii nu pot fi înşelaţi sistematic, ei obţinând foarte repede şi utilizând orice
informaţie despre condiţiile economice; în consecinţă, ei îşi adaptează rapid comportamentul
la noile informaţii, ceea ce determină ca politicile macroeconomice să fie inoperante pe
calea bugetului, fiscalităţii şi monedei. În viziunea lui Robert Lucas, adept al şcolii
anticipărilor raţionale, acest tip de politici este sortit eşecului, atât pe termen scurt, cât şi pe
termen lung, întrucât salariaţii, antreprenorii, investitorii şi consumatorii se adaptează
schimbărilor mediului şi îşi modifică atitudinile de fiecare dată când o nouă politică este pusă
în practică, astfel încât doar politicile ne-anticipate pot avea efecte reale.
Considerăm că orientările keynesiene au avut epoca lor de glorie în anii ‘50 şi
‘60, justificând termenul de "revoluţie keynesiană", când factori obiectivi (inflaţie redusă,
grad ridicat de economisire, piaţă financiară dezvoltată, capacitate şi viteză redusă de
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informare comparativ cu perioada prezentă) dar şi subiectivi au permis succesul acestora şi
influenţa politicilor de relansare asupra activităţii economice şi creării de locuri de muncă, pe
perioade scurte de timp. Cu alte cuvinte, succesul teoriei depinde de condiţiile concrete ale
pieţei, de tipul măsurilor şi intensitatea lor, de ţara în chestiune şi de structurile sale
economice. De asemenea, dacă rezultatele pozitive scontate (creşterea economică şi
ocuparea forţei de muncă) au o întindere redusă în timp, rezultatele negative (costurile
măsurilor) în special inflaţia, se manifestă şi persistă pe perioade mult mai mari.
De aici rezultă că este necesar: să fixezi, să anunţi şi să respecţi obiective credibile
pe termen mediu şi lung în privinţa evoluţiei stocului de monedă, a fiscalităţii, a cheltuielilor
publice şi altor reforme ale pieţelor - conform recomandărilor monetariştilor. Aceasta
înseamnă limitarea politicilor pe termen scurt, întrucât nu pot influenţa, într-o manieră
durabilă, activitatea economică şi crearea de locuri de muncă, punându-se accentul pe
măsurile de politică economică pe termen mediu şi lung, stabile şi previzibile.

Raportul dintre deficitul structural şi inflaţie
După cum susţinea Nouriel Roubini, ―inflaţia este întotdeauna şi pretutindeni un
fenomen fiscal... În faţa unui deficit structural, încercarea de a reduce inflaţia prin emiterea
de obligaţiuni mai degrabă decât prin emisiune monetară, conduce la o majorare a datoriei
publice care va forţa guvernul ca, la un anumit moment viitor (când se atinge plafonul
datoriei), să recurgă la monetizarea deficitului, ceea ce va genera inflaţie. Astfel, inflaţia
constituie un fenomen fiscal,

iar evitarea ei nu este posibilă atâta timp cât nu este

soluţionată problema deficitului bugetar structural...În consecinţă, cauza imediată a inflaţiei
ridicate este întotdeauna monetară, întrucât inflaţia este asociată cu rate înalte de creştere
ale agregatelor monetare, dar adevărata cauză structurală a persistenţei inflaţiei ridicate este
de cele mai multe ori un deficit fiscal care nu este eliminat prin reduceri ale cheltuielilor
bugetare şi/sau creşteri ale taxelor...‖[ Roubini Nouriel, 2002, pag. 35-36].
În ceea ce priveşte cuantumul deficitului bugetar, recomandările Tratatului de la
Maastricht sunt aceleaşi pentru toate statele:

încadrarea în 3% din PIB.

Numai că în

condiţiile concrete ale ţării noastre, mărimea deficitului nu trebuie să se bazeze doar pe
recomandările organismelor internaţionale şi/sau pe nevoia de servicii publice interne, ci
trebuie să fie în strictă corelaţie cu capacitatea reală de finanţare a deficitului public. Nivelul
deficitului public în PIB propus la Maastricht corespunde condiţiilor oferite de ţările
occidentale, cu economie dezvoltată, cu grad ridicat de stabilitate, rată a inflaţiei scăzută şi
ţinută strict sub control, ceea ce nu este cazul României.
Restabilirea echilibrelor fundamentale care să permită creşterea economică,
presupune în primul rând stăpânirea şi reducerea inflaţiei, generată în principal de deficitul
bugetar structural (definit ca: exces al cheltuielilor guvernamentale comparativ cu veniturile
totale, când economia înregistrează un grad de ocupare deplină) [Rutherford Donald, 1995,

27

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
p. 443]. Din această perspectivă, unii teoreticieni consideră că nici nu trebuie să analizăm
deficitele totale sau reale, ci numai pe cele structurale, "...adică deficitele care rămân după
ce s-a asigurat, tot prin deficit, un nivel înalt al ocupării. Deci deficitul real s-ar putea ridica la
o cotă relativă de 3% din PNB, dar dacă deficitul necesar pentru asigurarea unei ocupări
înalte este de 2% din PNB, deficitul structural este de numai 1% ceea ce este considerat un
nivel normal"[Fudulu Paul, 1997, p. 127].

Sursele de finanţare a deficitului bugetar
Pentru evitarea accentuării dezechilibrelor bugetului public, precum şi pentru
restabilirea echilibrelor fundamentale din economie este importantă găsirea unor soluţii
adecvate privind îmbinarea surselor de finanţare a deficitului bugetar, având în vedere
implicaţiile legate de inflaţie. Referitor la relaţia deficit bugetar - inflaţie, se apreciază că "de
cele mai multe ori,

'detonatorul' procesului inflaţionist este deficitul public acoperit prin

emisiune monetară" [Rădulescu Eugen, 1999, p. 144], astfel că lupta împotriva inflaţiei nu
are sorţi de izbândă dacă nu se acţionează concomitent şi asupra deficitului. Pentru prezent
şi (cel puţin) viitorul apropiat, posibilitatea finanţării neinflaţioniste a deficitului bugetar în
România, este problematică din mai multe motive:
- gradul de monetizare a economiei este foarte scăzut (de cel puţin patru ori mai mic
decât la nivel european),

astfel că efectul de evicţiune creat

de finanţarea internă a

deficitului public este mai pronunţat;
- piaţa financiară este slab dezvoltată, ceea ce, în ultimă instanţă, măreşte costul
îndatorării statului.
Posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar sunt relativ limitate: creaţia monetară
şi împrumutul public. Monetizarea deficitului bugetar are efecte nefaste, fiind o sursă
apreciabilă a inflaţiei, fapt pentru care legiuitorul interzice acoperirea deficitului bugetar prin
emisiune monetară sau finanţarea directă de către bănci. Cu toate acestea, în perioada de
tranziţie, s-a recurs la această sursă, întrucât legea permitea creaţia limitată de monedă
pentru acoperirea decalajului temporar dintre veniturile şi cheltuielile bugetare în cursul unui
exerciţiu bugetar.
La cea de a doua posibilitate - împrumutul public - se poate apela în diverse
variante: împrumut intern sau extern, de la bănci, instituţii financiare internaţionale, guverne
străine, populaţie. Folosirea, în mod preponderent, a uneia sau alteia dintre soluţii sau
utilizarea lor în mod combinat, poate avea efecte în domeniul finanţelor publice, monetar
sau valutar.
Unele păreri [Văcărel Iulian, 2001, p. 284] susţin finanţarea internă, având în vedere
costurile ridicate în valută şi uneori implicaţiile de altă natură - politică, militară etc. - ale
creditelor externe, care oricum au limitele lor valorice. De asemenea, nu trebuie pierdut din
vedere faptul că şi finanţarea internă are neajunsurile sale: riscul fenomenului de evicţiune
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nu este deloc de neglijat în perioadele în care este de surmontat neajunsul major al lipsei
surselor de finanţare interne. Dacă administraţia publică absoarbe în mare parte
economisirea internă, pe de o parte, se diminuează resursele pentru finanţarea economiei,
iar pe de altă parte, masa creditului fiind suprasolicitată, dobânzile se menţin la niveluri
înalte, ceea ce afectează în mod negativ procesul de relansare. Intensitatea efectului de
evicţiune depinde şi de rata de economisire, fiind resimţit mai puternic în cazul unor niveluri
scăzute ale acesteia.
În ţara noastră, în ultimii ani, împrumuturile publice destinate finanţării deficitului
bugetar, contractate de pe piaţa internă au avut o influenţă nefavorabilă asupra pieţei
monetare, întrucât au contribuit la creşterea ratei dobânzii la capitalurile de împrumut,
scumpind în acest fel creditele destinate economiei reale. Pentru a-şi procura resursele
necesare pe calea împrumutului public, statul a oferit potenţialilor creditori dobânzi
superioare celor practicate de bănci la creditele comerciale, fapt care a fost cu atât mai
dăunător pentru economie,

cu cât scopul preponderent al împrumuturilor publice a fost

acoperirea unor cheltuieli de consum şi, în mai mică măsură, a cheltuielilor de capital.
Instrumentele utilizate cu ocazia lansării împrumuturilor publice interne au fost:
certificate de trezorerie, obligaţiuni de tezaur cu dobânzi denominate în valută (ambele cu
scadenţe pe termene scurte) şi credite fără eliberare de înscrisuri (reglementate prin acte
normative speciale) cu scadenţe între 1 şi 15 ani.
Comparându-le din punct de vedere financiar şi valutar, împrumuturile externe sunt
mai greu de suportat decât cele interne, întrucât serviciul datoriei externe presupune
procurarea resurselor valutare care depinde de factori cum sunt: volumul exporturilor de
bunuri şi servicii, mărimea rezervelor valutare, intrarea în ţară a unor fluxuri în valută,
evoluţia cursului de schimb al monedelor în care au fost libelate împrumuturile, nivelul
dobânzilor. Pe lângă aceste argumente legate de costul creditelor externe, mai trebuie
menţionat faptul că, în unele situaţii, accesul la variantele sale cele mai avantajoase a fost
limitat din cauza rating-ului scăzut atribuit ţării noastre. Aşadar, creditul public intern, deşi
mai avantajos, este limitat de economiile scăzute şi gradul de acumulare intern redus, iar cel
extern este mai costisitor şi obţinerea sa este condiţionată de îndeplinirea (cel puţin) a unor
clauze de credibilitate pe plan extern.
Deşi deficitul bugetar a fost în creştere an de an, iar şansa reechilibrării bugetului
într-un viitor apropiat este modestă, în perioada analizată nu s-a conturat o strategie de
finanţare a acestuia.

Absenţa unei strategii privind îmbinarea surselor de finanţare a

deficitului bugetar din ultimii ani, a atras fluctuaţii majore în reglementările legale, capacitate
limitată de procurare a resurselor financiare disponibile, costuri mari în finanţarea deficitului
şi, în ultimă instanţă, presiuni inflaţioniste suplimentare.
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Finanţarea internă a deficitului bugetar, a fost realizată în primul rând din
excedentele altor conturi ale statului aflate în trezorerie şi, în al doilea rând, prin includerea
în trezorerie a unor conturi care nu au fost avute în vedere iniţial (cum sunt fondul pentru
ajutorul de şomaj şi cel pentru pensie suplimentară).
Emisiunile de instrumente de datorie publică negociabilă se confruntă cu unele
inconveniente - au apărut târziu, au rămas la forme prea puţin diversificate, prezintă un
nivel scăzut de atractivitate pentru plasamentele în titluri de stat, din cauză că încă nu s-a
conturat o piaţă secundară a acestora (ceea ce le transformă în instrumente ilichide până la
maturitate) - astfel că deficitul bugetar în creştere este tot mai greu finanţat cu resursele
existente pe piaţa internă.
Trebuie menţionat, de asemenea, faptul că

Ministerul Finanţelor Publice s-a

confruntat şi cu interdicţia Curţii de Conturi de a lansa împrumuturi în perioadele când avea
disponibilităţi în Trezorerie (sub pretextul protejării banului public), ceea ce i-ar fi permis, în
anumite perioade, să beneficieze de conjuncturi favorabile ale pieţei. ―Ca urmare, în loc să
fie proactiv şi contraciclic, Ministerul Finanţelor a fost ... reactiv şi prociclic - ceea ce a
impietat asupra formării unei pieţe fluide a titlurilor de stat şi a mărit substanţial costul
acestora‖ [Rădulescu Eugen, 1999, p. 113].
La stabilirea surselor de finanţare a deficitului bugetar trebuie să se aibă în vedere
găsirea unei formule echitabile şi credibile, în îmbinarea surselor negeneratoare cu cele
generatoare de datorie şi onorarea la timp a ratelor scadente, în vederea menţinerii
credibilităţii pe plan extern. De asemenea, sursele de finanţare alese trebuie să fie în strânsă
legătură cu stadiul reformei şi cu evoluţia coerentă a acesteia. Sursele generatoare de
datorie trebuie constituite printr-o îmbinare optimă a împrumuturilor pe termen scurt, mediu şi
lung, precum şi a celor de la bănci, organisme internaţionale şi prin emisiune de titluri de
valoare.
În ceea ce priveşte sursele negeneratoare de datorie, se poate avea în vedere ca,
pe măsura multiplicării veniturilor din privatizare, acestea să fie utilizate în proporţie mai
mare la rambursarea datoriei publice, aşa cum se întâmplă în majoritatea ţărilor centraleuropene.
Referitor la destinaţiile care ar fi putut fi date veniturilor din privatizare, părerile
specialiştilor şi practicienilor au fost şi sunt foarte diverse. Legislaţia bugetară a dat o largă
utilizare acestor surse de venit. Faţă de această situaţie, academicianul

Iulian Văcărel

afirma: ―Considerăm măsura preluării la bugetul de stat a sumelor prevăzute din privatizare
şi a folosirii acestora pentru finanţarea cheltuielilor de consum ca fiind

neinspirată şi

contraproductivă. Procedând în acest fel, ajungem să consumăm în prezent ceea ce am
acumulat cu mari sacrificii şi privaţiuni în perioada conducerii centralizate a economiei"
[Văcărel Iulian, 2001, p. 293].
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Corespunzător programului convenit cu Fondul Monetar Internaţional, deficitul
bugetului general consolidat se calculează pe baza datelor privind veniturile şi cheltuielile,
furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi pe baza datelor "înregistrate sub linie",
ceea ce înseamnă suma finanţării externe şi interne a bugetului, ca şi veniturile din
recuperarea activelor bancare de către AVAB.
În contextul formulării unor căi de stimulare a economisirii, o altă idee avansată
priveşte utilizarea parţială a resurselor din privatizare pentru susţinerea sistemului actual de
pensii, până la constituirea şi funcţionarea, în paralel, a fondurilor particulare de pensii.
Literatura şi practica altor ţări în acest domeniu ne oferă, dacă nu soluţii, cel puţin
surse de inspiraţie privind posibilitatea utilizării şi evidenţierii fondurilor din privatizare.

Datoria publică
Datoria publică este rezultatul evoluţiei echilibrului bugetar, astfel că se poate afirma
că repercusiunile negative ale acesteia, sunt, de fapt, consecinţele indirecte ale deficitelor
bugetare. Acumularea unui nivel ridicat al îndatorării publice are efecte negative asupra
activităţii economice reale, din considerente ca:
- implică un serviciu al datoriei ridicat şi o fiscalitate apăsătoare în scopul finanţării;
- exercită o presiune asupra nivelului ratei dobânzii, în sensul creşterii, ceea
ce descurajează investiţiile particulare;
- diminuează economisirea internă şi investiţiile externe în ţară, amânând
creşterea potenţială a producţiei;
- reduce gradul de credibilitate a politicii guvernului, conduce la creşterea
primei de risc, alimentând expansiunea monetară şi inflaţia;
- sporeşte gradul de vulnerabilitate a economiei la şocuri, concomitent cu
restrângerea flexibilităţii politicii bugetare etc.
Alegerea surselor de finanţare, a proporţiilor în care acestea să fie utilizate, cu ce
consecinţe şi cine le va suporta devine o problemă cu atât mai dificil de rezolvat, cu cât, pe
măsura creşterii datoriei publice, sporeşte şi costul de finanţare a acesteia.
Datoria publică (internă şi partea din datoria publică externă administrată conform
legii, prin intermediul bugetului de stat) reprezintă contrapartida deficitului bugetar acumulat
pe parcursul unor exerciţii bugetare succesive. Prin datoria publică, se cheltuie în prezent
veniturile viitoare. Datoria publică reprezintă o sarcină financiară pentru exerciţiile bugetare
ulterioare, care va fi resimţită de către generaţiile viitoare ca o sarcină fiscală suplimentară
(transfer de valoare între generaţii, corespunzător concepţiei clasice), dacă nu are loc în timp
o creştere a produsului intern brut şi a nivelului veniturilor populaţiei. Astfel, nota de plată a
datoriei publice nu revine întotdeauna şi în totalitate generaţiilor viitoare. Dacă pentru
achitarea sa, generaţia prezentă face eforturi de relansare a producţiei, muncind mai mult şi
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reducându-şi nivelul de trai (compensând excesul cheltuielilor publice) deficitul ―nu mai este
un impozit amânat. E pur şi simplu un impozit difuz‖ [Rivoire Jean, 1992, pag.102].

Concluzii
În cadrul procesului bugetar, datoria publică internă poate constitui un cerc vicios al
deficitului bugetar, în cazul în care nu este administrată în mod eficient. Ea poate îngreuna
un şir lung de exerciţii bugetare,

deoarece stingerea sa necesită cheltuieli publice

care determină creşterea deficitelor bugetare ale anilor următori, conducând la o nouă
creştere a datoriei publice ş.a.m.d. Pentru prevenirea escaladării datoriei publice interne,
este necesară folosirea acesteia şi ca instrument de gestionare a masei monetare din
economie, ceea ce i-ar conferi un rol activ. Pentru aceasta, la nivelul Ministerului Finanţelor
Publice se poate elabora o strategie dinamică de finanţare, atât a deficitului bugetar cronic,
cât şi a deficitelor curente ale trezoreriei. În acest sens, este necesară schimbarea rolului şi
amplificarea atribuţiilor Trezoreriei publice, care,

în prezent are un rol exclusiv pasiv,

funcţionând ca un ―simplu releu financiar‖ [Dinga Emil Călin, p. 64], ceea ce determină ca
excedentele înregistrate să nu fie fructificate, iar deficitele să conducă la împrumuturi
guvernamentale generatoare de datorie internă. Întrucât Trezoreria publică gestionează mari
fluxuri fiscal-bugetare, considerăm că i se pot conferi atribuţii bancare limitate pe piaţa
creditului, specifice activităţii de trezorerie, care să-i permită gestionarea activă şi eficientă a
excedentelor/deficitelor de cont curent (revenindu-i inclusiv gestionarea riscurilor aferente).
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O PROPUNERE DE MĂSURARE A POZIŢIEI CICLICE
A SISTEMULUI ECONOMIC NAŢIONAL
dr.Emil DINGA43
Abstract: The paper is aimed to criticize and replacing of the current „indicator”
measuring the cyclical position of an economic system (or process). In this end, some „wellknown” concepts within the economic cyclicity matter are revisited and clarified, and a set of
sufficiency predicates for the indicator to measure the cyclical position is introduced. Based
on these sufficiency predicates a new concept (called „monotonic stable employment
impulse„ – MSEI, or „stable employment trend” - SET), and correlatively, a new indicator
(called „elasticity of the marginal productivity of the employment rate”) aimed to measure the
cyclical position are proposed and shortly examined. In order to examine the SET concept a
complex logical test (called „REST”) is introduced. Finally, some qualitative analyses
showing the analytical „skills” of the new concept and indicator to identify the cyclical position
of a national economy are delivered. Based on these analyses, the paper proposes a
complete map of the significant points and zones that must be related to an economic cycle.
Keywords: cyclical position, economic dynamics, economic cycle, trend
JEL Classification: A10, C00

Introducere
Necesitatea practică a condus economiştii (analişti, teoreticieni sau practicieni) la
desfăşurarea unui efort considerabil privind stabilirea şi cuantificarea unui indicator
macroeconomic care să măsoare poziţie ciclică a economiei. Din păcate, aceste eforturi nu
s-au soldat, în opinia noastră, cu rezultate notabile. Se pare că maximum ce s-a putut obţine
(iar cu acest maximum observăm un acord aproape de consens între experţi şi politicieni)
este să se considere că două trimestre consecutive de scădere economică44 ar indica o
intrare a sistemului economic în cauză în recesiune. În legătură cu această propunere avem
o serie de obiecţii:
- este posibil să se producă erori de înregistrare şi de calcul statistic, aşa încât o
valoare negativă foarte mică a ritmului45 PIB să indice, în mod eronat, recesiune (sau intrarea
în recesiune, sau crearea premiselor pentru intrarea iminentă în recesiune etc.);
- este posibil să se măsoare efecte remanente (care, deci, nu se vor replica în
perioadele următoare);

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti, România
44 La nivelul sistemelor economice agregate (cum este cazul unui sistem economic naţional) creşterea sau scăderea
economică se măsoară prin creşterea sau scăderea PIB nominal faţă de o perioadă anterioară oarecare, stabilită, de altfel,
relativ arbitrar (PIB fiind un indicator de flux şi nu unul de stoc, referinţa nu poate fi un moment, ci un interval). Deşi practica
curentă este ca aceste evoluţii să se determine în volum (adică în preţuri comparabile), ceea ce conduce la ceea ce se
numeşte evoluţie a PIB real, părerea noastră este că un calcul în valori nominale este mult mai semnificativ (eventual
evoluţia nominală s-ar putea „sparge”, apoi, în evoluţia prin volum şi evoluţia prin preţ).
45 Evităm, cu bună ştiinţă, exprimarea greşită „rata PIB”, deoarece noţiunea de rată este o noţiune mai largă, fiind conceptgen, în timp ce ritm este un concept-specie (vezi Anexa explicativă în această materie).
43
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- este posibil să nu existe nici o relevanţă a variaţiei PIB la nivel de trimestru, aşa
cum se procedează acum, această variaţie putând fi determinată de cauze singulare (deci
nerepetabile);
- este posibilă manipularea politică a datelor: responsabilii guvernamentali pot
sugera, într-o modalitate oarecare (desigur, netransparentă) că PIB va avea o anumită
variaţie pe un anumit interval de timp, iar structurile oficiale de statistică să constate, ulterior,
că variaţia înregistrată oficial a PIB coincide cu…evaluarea anterioară a responsabililor
guvernamentali;
- intervalul de un trimestru nu este reprezentativ pentru variaţia unui indicator atât de
agregat (de fapt, cel mai agregat indicator macroeconomic) cum este PIB; de altfel,
metodologiile de măsurare trimestrială a indicatorilor macroeconomici anuali sunt încă destul
de vulnerabile;
- PIB este un indicator de rezultat, ca atare măsurarea propensiunii ciclice pe baza
acestui indicator este o măsurare pur cinematică; nefiind o măsurare bazată pe dinamică
(deci, pe cauzalitatea procesului economic) probabilitatea de a măsura o situaţie
conjuncturală, nepersistentă, este relativ mare, iar deciziile de politică economică bazate pe
acest tip de măsurători sunt pasibile de a fi neadecvate sau cel puţin inoportune.
Pornind de la acest obiecţii privind statu quo-ul în materie, vom propune un alt
indicator macroeconomic de măsurare a poziţiei ciclice a economiei.

Descrierea problemei şi metodologia utilizată
Pentru a construi un nou indicator în materia măsurării poziţiei ciclice a sistemului
economiei naţionale, este necesară identificarea predicatelor de suficienţă care să
„construiască‖ un astfel de indicator, predicate care să asigure, în primul rând, evitarea
obiecţiilor formulate anterior cu privire la actualul indicator considerat în materie: două
trimestre consecutive de scădere a PIB. În plus, aceste predicate de suficienţă ar trebui să
asigure observatorul sau analistul asupra câtorva proprietăţi cruciale ale valorii identificate
pentru poziţia ciclică a economiei.
Considerăm că următoarele predicate de suficienţă trebuie să caracterizeze un
indicator de măsurare a poziţiei ciclice a unui sistem economic (în speţă, a economiei
naţionale):
a. trebuie să fie un indicator macroeconomic: să măsoare procesul economic la
nivelul de agregare maxim (în cazul pe care-l avem în vedere, la nivelul economiei
naţionale);
b. trebuie să fie un indicator de tip dinamic, şi nu de tip cinematic: să identifice un
factor cauzal (dacă este posibil, de maximă relevanţă) pentru evoluţia sistemului economic
analizat;
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c. trebuie să fie un indicator de interval, şi nu unul punctual: să fie măsurat cel puţin
la două capete ale unui interval semnificativ46;
d. trebuie să fie un indicator cu o valoare mare a persistenţei efectului său: să
„garanteze‖ că semnificaţia pe care o generează prin măsurarea valorii sale numerice are
relevanţă pe un interval de cel puţin două ori mai mare decât intervalul pentru care este
măsurată această valoare numerică;
e. trebuie să fie un indicator non-singular: să fie replicabil în intervalele ulterioare de
timp, în aşa fel încât măsurători ulterioare ale valorii sale numerice să poată fi comparate cu
măsurători anterioare, în scopul extragerii de concluzii privind cinematica globală a
sistemului economic în cauză;
f. trebuie să fie un indicator bazat pe informaţii oficiale, adică informaţii care sunt
înregistrate, în mod regulat şi în mod oficial, de statistica naţională47.
Aşadar, dacă indicatorul ales pentru a măsura poziţia ciclică a sistemului economic
(a economiei naţionale) verifică simultan aceste predicate de suficienţă, atunci el se „califică‖
pentru acest rol. Dacă cel puţin unul dintre predicatele de suficienţă menţionate nu este
verificat, atunci indicatorul în cauză trebuie respins de la îndeplinirea acestui rol48.

Rezultate obţinute
Pe baza predicatelor de suficienţă enunţate mai sus, propunem ca poziţia ciclică a
unui sistem economic (în cazul în speţă, a economiei naţionale) să fie măsurată prin
intermediul valorii numerice a unui indicator pe care-l enunţăm în felul următor: impuls
monoton stabil de ocupare (IMSO)49.
Este evident faptul că indicatorul propus verifică toate predicatele de suficienţă
enunţate anterior, prin urmare se califică pentru acest rol de a măsura poziţia ciclică a
economiei. Vom argumenta aceasta doar referitor la cele două predicate de suficienţă pe
care, în opinia noastră, actualul indicator de măsurare a poziţiei ciclice a economiei (două
trimestre consecutive având aceeaşi variaţie relativă a PIB) le încalcă:
- predicatul de suficienţă (b): să fie de tip dinamic, şi nu cinematic: într-adevăr,
ocuparea este, probabil, cel mai relevant factor pentru explicarea cauzală a cinematicii PIB,

Desigur, cercetări ulterioare vor putea dezvolta această sugestie în direcţia realizării unui număr oarecare de măsurători,
pe un interval dat, număr de măsurători care ar urma să fie stabilit pe considerente matematice şi statistice.
47 Desigur, asta nu înseamnă că el trebuie să se regăsească, ca atare, printre informaţiile înregistrate oficial, dar putând fi un
indicator derivat, calculat pe baza datelor primare înregistrate oficial.
48 Se observă imediat că indicatorul curent de măsurare a poziţiei ciclice (două trimestre consecutive de scădere a PIB – sau
de creştere, dintr-o situaţie de depresiune, după caz) nu verifică cel puţin predicatele de suficienţă (b) şi (d).
49 Cum vom arăta mai jos, expresia impuls monoton este echivalentă cu termenul de trend, deci indicatorul s-ar mai putea
numi trend stabil de ocupare (TSO).
46
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deoarece crearea de PIB este generată de gradul de ocupare a factorilor de producţie, iar
factorul de producţie cel mai stimulativ este forţa de muncă50;
- predicatul de suficienţă (d): să fie persistent: într-adevăr, formularea indicatorului
este de impuls stabil de ocupare (IMSO), calificativul de stabil indicând faptul că avem de-a
face cu un indicator a cărui valoare numerică indică o anumită menţinere în timp, rezonabilă
pentru observator, analist sau decident de politică economică.
Conceptul de impuls monoton stabil de ocupare implică patru concepte
subsecvente: a) conceptul de ocupare; b) conceptul de impuls de ocupare; c) conceptul de
monotonie a impulsului de ocupare; d) conceptul de stabilitate a monotoniei.
Conceptul de ocupare se referă exclusiv la factorul de producţie numit muncă.
Aşadar, deşi activitatea economică este imposibilă fără existenţa, concomitentă şi corelată
funcţional51, a celuilalt factor de producţie, capitalul, este suficientă analizarea factorului de
producţie muncă. Motivul principal pentru asta este următorul: capitalul poate fi deţinut de un
antreprenor şi fără a fi utilizat (aşa-numitele capacităţi de producţie neutilizate), dar nici un
antreprenor nu-şi permite să menţin forţă de muncă neutilizată. Aşadar, luând în considerare
ocuparea factorului de producţie muncă suntem siguri că acesta antrenează în activitatea
economică acel capital strict necesar pentru ca potenţialul economic al factorului muncă să
fie fructificat.
Conceptul de impuls de ocupare este un concept care trimite imediat la sugestia
unei măsurări pe un interval de timp, şi nu doar la un moment dat. În general, prin impuls
înţelegem o presiune exercitată asupra obiectului (sistemului) analizat, din partea unui factor
activ52, conectat cauzal la acel obiect (sistem). Aşadar, conceptul de impuls implică denotaţia
de variaţie a factorului cauzal respectiv. Pentru a evidenţia o variaţie a factorului cauzal este
nevoie de determinarea (observarea, măsurarea, înregistrarea, calcularea) a două valori ale
acelui factor cauzal, în două momente de timp diferite (de exemplu, la capetele unui interval
de timp prestabilit). Din punct de vedere tehnic, ne va interesa să extragem concluzia unui
trend neechivoc al indicatorului în cauză, deoarece numai un asemenea trend53 poate genera
o modificare a poziţiei ciclice a economiei (de fapt, aşa cum am menţionat anterior, a
economiei reale).
De exemplu, determinarea PIB potenţial (necesar pentru calcularea deficitului structural, dar şi pentru alte necesităţi, cum
ar fi calcularea tendinţei inflaţioniste din economie, sau gap-ul inflaţionist, cum se mai numeşte) se bazează pe ipoteza
ocupării depline a forţei de muncă, îndeosebi.
51 Aici apare conceptul de complementaritate a factorilor de producţie: o anumită cantitate dintr-un factor de producţie poate
fi combinată (conform unei reţete tehnologice, de exemplu, o funcţie de producţie cum ar fi o funcţie Cobb-Douglas) cu doar
o anumită cantitate din celălalt factor de producţie (considerăm că există doar doi factori de producţie: muncă şi capital).
Desigur, această complementaritate se desfăşoară pe o plajă de valori relativ largă, dată de ratele marginale de substituire
acceptabile dintre cei doi factori de producţie.
52 Similar conceptului de forţă din mecanică.
53 Nu are importanţă sensul trendului (crescător sau descrescător). Pe de altă parte, dacă nu se poate concluziona cu privire
la existenţa unui trend, atunci trebuie considerat că avem de-a face cu o absenţă a impulsului şi că, din punctul de vedere al
acestui indicator, sistemului economic în cauză este staţionar. În cazul concluziei de sistem staţionar, poziţia ciclică va fi
aceeaşi cu cea stabilită la evaluarea imediat anterioară.
50
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Conceptul de monotonie a impulsului de ocupare se referă la acel rezultat al
măsurării care indică variaţii în acelaşi sens a indicatorului de ocupare, variaţii relative la
momentele de măsurare. Având în vedere specificul procesului economic, caracterizat mai
degrabă prin marje, decât prin puncte care descriu starea sistemelor, vom spune că
evaluarea impulsului de ocupare trebuie făcută pe trei perioade de timp alese ca perioade
semnificative. Numărul de trei asemenea perioade este sugerat de faptul că trebuie făcute
două măsurători, iar fiecare măsurătoare este de natura unei variaţii, aşadar este nevoie de
trei momente de timp sau, ceea ce este acelaşi lucru, de trei perioade luate în calcul. Dacă
notăm cu

,

şi

trei asemenea perioade (intervale de timp)54, şi cu

,

şi

valorile

numerice ale indicatorului de ocupare observate în cele trei momente de timp (intervale de
timp), atunci prin trend vom înţelege una dintre următoarele două situaţii:
-

, sau

Conceptul de stabilitate a monotoniei impulsului de ocupare implică o discuţie mai
detaliată. Vom introduce conceptul alternativ de „trend echivoc‖. Echivocitatea unui trend
poate consta în următoarele situaţii alternative: a) trend susceptibil de a fi reversibil – cazul
R; b) trend generat de erori metodologice – cazul E; c) trend insuficient de intens sau de
intensitate slabă55 – cazul S; d) trend accidental sau singular – T. Aşadar, dacă o situaţie de
trend trece testul REST, adică nu se încadrează în nici una dintre cele patru situaţii de
echivocitate menţionate, atunci acel trend va fi considerat un trend ne-echivoc. Un trend
neechivoc va fi considerat un trend stabil
a. Cazul R
Înţelegem prin trend reversibil acel trend care nu a produs şi, după toate
probabilităţile, nu va produce variaţii structurale în sistemul (procesul) economic analizat.
Aceasta implică, desigur, acceptarea unei echivalenţe între structuralitate (caracteristica de a
avea impact asupra structurii) şi ireversibilitate. În acest studiu, asumăm această
echivalenţă. Evidenţierea caracterului non-structural (ca efect, nu ca geneză) a trendului
este, desigur, o chestiune relativ dificilă şi necesită o evaluare ştiinţifică atentă. O cale de a o
face este să se accepte o cauzalitate directă structură-efect şi, prin evidenţierea existenţei
sau absenţei unui anumit efect56, să se tragă concluzii privind structuralitatea sau nonstructuralitatea unui anumit trend.

De exemplu, trei trimestre.
Asta implică introducerea problemei pragului de semnificaţie.
56 Din punct de vedere empiric ar putea fi elaborată o listă (care să fie considerată exhaustivă relativ la un anumit moment
ala analizei) care să conţină aceste efecte susceptibile să constituie semne (în sensul semioticii) pentru proprietatea de
structuralitate. În acest caz, ar rămâne să se verifice manifestarea a cel puţin unui asemenea efect din listă.
54
55
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b. Cazul E
Înţelegem prin erori metodologice tot lanţul de erori posibile pornind de la observare,
continuând cu înregistrarea şi terminând cu interpretarea trendului în cauză. Erorile
metodologice sunt uşor de depistat la o analiză profesională simplă.
c. Cazul S
Acest caz necesită, aşa cum menţionam mai sus, o analiză în marja conceptului de
prag de semnificaţie. Ca şi în cazul R, şi aici este necesară o pregătire a analizei prin
formularea pragului de semnificaţie. Testarea cazului S impune, aşadar, necesitatea ca
indicatorul IMSO (sau TSO) să nu fie un indicator absolut, ci unul relativ. Dacă acest lucru
este relativ clar, e mult mai puţin clar cum anume ar trebui să se construiască această
relativitate. Vom face o propunere în această materie.
Fie cele trei intervale considerate, notate respectiv:
, unde cu

şi

,

s-a notat produsul intern brut (sau venitul naţional, sau

venitul disponibil, după caz) adică avem, respectiv:
notăm cu

. Să

,

rata de ocupare în economie (în sistemul economic analizat), deci vom avea:

, pentru

s-a notat numărul populaţiei ocupate, iar cu

, unde cu

notat numărul forţei de muncă57. Să notăm cu
indicatorul

. Să notăm cu

, pentru

s-a

. Să construim

, pentru

. Acest indicator reprezintă PIB marginal aferent ratei de

ocupare şi arată cu câte unităţi specifice variază PIB atunci când rata de ocupare variază cu
o unitate specifică58. Aşadar, productivitatea marginală a ocupării ( ) va constitui indicatorul
relativ de care avem nevoie pentru a evalua un trend neechivoc din perspectiva cazului S.
Vom mai determina un coeficient de natura elasticităţii între productivitatea marginală a
ocupării şi ocupare, notat , calculat astfel:

, unde

,

, care arată cu

câte procente variază productivitatea marginală a ocupării atunci când ocuparea variază cu
un procent.
(a) d. Cazul T
Acest caz va putea fi identificat în toate situaţiile în care un anumit trend al ocupării
se va disipa (adică nu se va menţine cel puţin la nivelul imediat anterior, indiferent de sensul
în care se manifestă variaţia în cauză).
Evident,
, unde cu s-a notat numărul şomerilor din economie (sistemul economic analizat).
Cum variaţia PIB se măsoară în unităţi monetare, iar variaţia ratei de ocupare se măsoară în puncte procentuale, rezultă
că indicatorul construit arată cu câte unităţi monetare variază PIB la o variaţie a ratei den ocupare de un punct procentual.
Este, într-un anumit sens, o productivitate marginală, la nivelul agregat al sistemului economic în cauză, dar relativă nu la
forţa de muncă ocupată ci la rata de ocupare, deci o productivitate marginală a ratei de ocupare.
57
58
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În concluzie, avem de-a face cu un trend neechivoc (sau, ceea ce este acelaşi lucru, cu un
impuls monoton stabil) în cazul în care aplicarea testului REST dă rezultatul
şi avem
de-a face cu un trend echivoc atunci când aplicarea testului REST dă rezultatul:

Concluzii
Dacă vom considera cazul cel mai general al dinamicii unui proces economic
(graficul 1), atunci aplicarea indicatorului propus pentru măsurarea poziţiei ciclice a
economiei naţionale va produce următoarele rezultate:

Graficul 1 – Puncte semnificative ale unui ciclu economic generic
Notăm următoarele 13 puncte sau zone semnificative ale graficului ciclului
economic59 din figura 1:
: punct de maxim al depresiunii
: zonă de depresiune60

Deşi identificăm, de fapt, 14 asemenea puncte sau zone semnificative, două dintre ele sunt similare: punctul A şi punctul J
au aceeaşi semnificaţie (puncte de minim al depresiunii), chiar dacă unul se află în punctul de iniţiere a ciclului economic, iar
celălalt în punctul de finalizare a ciclului economic. În schimb, zonele
şi
deşi au aceeaşi denumire şi ele, au
semnificaţii diferite: în timp ce zona
semnifică procesul de ieşire din depresiune, zona semnifică procesul de intrare
în recesiune.
60 Suprafaţa de ieşire din depresiune este haşurată cu gri (intervalul de timp de ieşire din depresiune este dat de diferenţa
dintre abscisa punctului B şi abscisa punctului A, iar amplitudinea variaţiei relative a PIB peste care se iese din depresiune
59
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: punct de ieşire din depresiune (punct de decolare – take-off)
: zonă de expansiune economică: creştere accelerată
: punct de inflexiune pozitivă (trecerea de la creştere accelerată la creştere
decelerată)61
: zonă de consolidare economică62: creştere decelerată
: zonă de croazieră: oscilaţii ale cinematicii economice între
: punct de maxim al creşterii (punct de întoarcere negativă)
: zonă de contracţie economică: descreştere accelerată (contracţie)
: punct de inflexiune negativă (trecerea de la descreştere accelerată la descreştere
decelerată): intrare în recesiune
: zonă de recesiune63: descreştere decelerată
: punct de intrare în depresiune (punct de aterizare – landing)
: zonă de depresiune64
: punct de maxim al depresiunii (punct de întoarcere pozitivă)
Vom asocia valorile indicatorului IMSO (TSO) valorilor lui , definit mai sus:
În acest context, diferitelor valori calculate pentru

.

le vom putea asocia zone şi

puncte semnificative din reprezentarea grafică a ciclului economic. În felul acesta, vom
obţine informaţii cu privire la poziţia ciclică a sistemului economic (economiei naţionale).
Putem avea următoarele situaţii alternative (notăm

):

este dată de diferenţa dintre ordonata punctului B şi ordonata punctului A – propunem ca această amplitudine să fie de
, adică pe o marjă de 0,3%).
61 Din punct de vedere matematic, ordonata punctului C este soluţie finită a derivatei de ordinul 2 în raport cu variabila
independentă a funcţiei polinomiale de gradul 3 (funcţia de producţie care descrie crearea PIB), ceea ce înseamnă că,
până în punctul C graficul funcţiei este convex, iar după punctul C graficul funcţiei este concav (evident, derivata de ordinul 1
a funcţiei de producţie este pozitivă în vecinătatea punctului C).
62 Zona de consolidare economică poate fi considerată şi o zonă de oboseală a creşterii economice, zonă în care se
acumulează fenomene „toxice” care încetinesc creşterea şi pregătesc sistemul economic pentru întoarcere negativă.
63 Zona de recesiune economică poate fi considerată şi o zonă de revigorare a creşterii economice, zonă în care sistemul
economic se „dezintoxică”, iniţiindu-se fenomene care încetinesc descreşterea şi pregătesc sistemul economic pentru
întoarcere pozitivă.
64 De fapt, întreaga zonă
este zonă de depresiune dar, dacă ne limităm la o singură perioadă ciclică, atunci ne vom limita
la zona .
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Tabelul 1
Rezultatele posibile ale aplicării indicatorului de poziţie ciclică
Poziţie
ciclică

Cazul

Interpretare

1.

Depresiune cu propensiune pozitivă accelerată
(
)

2.

Punct de ieşire din depresiune (

3.

Creştere decelerată (

4.

Punct de schimbare inflexiune pozitivă (

5.

Creştere accelerată ( )

6.

Descreştere accelerată (contracţie) ( )

7.

Punct de intrare în recesiune (

8.

Recesiune (descreştere decelerată) ( )

9.

Punct de intrare în depresiune (

10.

Depresiune ( )

11.

Punct de bifurcaţie la plafon (

12.

Depresiune cu propensiune pozitivă decelerată
(
)

13.

Depresiune cu propensiune negativă accelerată
(
)

14.

Recesiune ( )

15.

Punct de intrare în recesiune (

16.

Descreştere accelerată (contracţie) ( )

17.

Punct de bifurcaţie la podea (

)

)
)

)

)

)

)

)

18.
Fără sens

19.
20.

NB: În realitate, măsurătorile statistice suferă de unele erori inerente, de aceea, în
cazurile de punctualitate (în care există puncte care generează intrări/ieşiri în/din stări diferite
ale sistemului economic în cauză) recomandăm o marjă de acceptabilitate de 5%.65
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De exemplu, dacă măsurăm un
, vom considera că, de fapt, suntem în cazul în care
. La fel vom proceda şi cu restul condiţiilor numerice prezentate mai sus.
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NAŢIONAL ŞI COMUNITAR
ÎN CONSTRUCŢIA BUGETULUI ROMÂNIEI
Alin DOBRE66
Abstract: Romania's consolidated budget must adapt to modern requirements and
constantly changing throughout the European Union, to be a modern instrument based on
programs, activities and performance indicators to help the real economy and sustainable
economic growth. Unfortunately, the construction of the national budget is done from the top
to the bottom and not like logical from bottom to the top. Project sheets that should represent
the basis of the expenditure according to public finance but they are made optional by main
authorizing officer and in many cases are submitted after the annual budgetary law has
already been adopted! At present the national budget is just a budget based on expenditures
made after pure accounting rules, highly subjective, with no personality and non-transparent.
The budget is seen as a division of public funds between ministries of force or political
criteria. A real Performance Management should analyze the way of spending public money
based on quantitative performance indicators as well as qualitative. It should provide a
budgetary responsibility law, particularly to the public managers who made the final
expenditure of public money. Transparency, legality, accountability and competitiveness
should guide budget execution. For most EU countries the budget deficit as a percentage of
GDP is set in the annual budget law and can be changed only by vote of Parliament and
budget calendar is strictly respected. Entire budget is very detailed to the bottom, up to the
smallest activities and any time you can know which actions correspond to each euro spent.
Impact on use of budget funds is extremely important to highlight the performance of public
managers and to avoid waste and corruption. The product made from the use of production
factors should be correlated with objective to speak of a qualitative result. Here, Romania
has a big legal issue! Parliament adopts the annual budget law and should make any budget
amendment that affects the deficit and not the government!
Keywords : fiscal system, budgetary proces, structural deficit
JEL Classification: E60, E62, H30

1. Problema congruenţei bugetului naţional cu bugetul comunitar
Bugetul general consolidat al României trebuie să se adapteze cerinţelor moderne şi
în continuă schimbare ale Uniunii Europene, să fie un instrument modern bazat pe
programe, pe activităţi şi pe indicatori de performanţă care să ajute economia reală şi
creşterea economică sustenabilă. Construcţia bugetului naţional este păguboasă, făcută de
la vârf spre bază şi nu cum ar fi logic, de la bază spre vârf. Nici Legea Finanţelor Publice nu
este respectată, astfel fişele de proiect care ar trebui să reprezinte baza cheltuielilor sunt
făcute opţional de ordonatorii principali de credite şi sunt transmise după ce legea bugetară
anuală a fost deja adoptată! Utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia guvernului trebuie
făcută în spiritul legilor bugetare, în condiţii bine stabilite şi ar trebui să primească avizul
Parlamentului.
În prezent bugetul naţional este doar un buget bazat pe cheltuieli întocmit după
reguli pur contabile, având un caracter extrem de subiectiv, fără personalitate şi
netransparent. Bugetul este perceput ca o împărţire a banilor publici între ministere pe criterii
de forţă sau pe criterii politice.
66

Unitatea de Coordonare a Relaţiilor Bugetare cu Uniunea Europeană, Ministerul Finanţelor Publice
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Cheltuiala banului public trebuie sa poată fi în orice moment monitorizată şi să poată
fi văzută cărei acţiuni, program, proiect îi aparţine. Totodată efortul bugetar naţional trebuie
să fie un stimulent pentru economia reală.
In momentul de faţă tot ce se află în spatele cifrelor bugetare se consideră a fi
responsabilitatea Guvernului şi a ministerelor şi nu poate fi verificat nici de contribuabili, nici
de cercetători, ci doar de Curtea de Conturi. Dar această verificare este una mai mult
formală, nu de esenţă, deoarece nu există o lege clară a responsabilităţii fiscal-bugetare.
Politica fiscal-bugetară trebuie să ajute politica monetară, deoarece deficitele
bugetare se răsfrâng asupra inflaţiei şi asupra stabilităţii macroeconomice. Creşterea inflaţiei
cuantifică aceste deficite, blocaje economice şi lipsa de performanţă a economiei.
Metodologia internă (naţională) de calcul a deficitului este perimată ea neluând în
calcul arieratele, aceste deficite mascate care pot duce la blocaje şi crize economice.
Metodologia europeana (ESA - European Standard of Accounts) relevă mai bine realitatea
economică din spatele cifrelor.
Raportările Ministerului Finanţelor în format ESA au fost deseori greşite, poate şi din
dorinţa de a coafa deficitele, de exemplu pentru 2009 prima raportare a deficitului a pornit de
la 6,8% calculat la sfârşitul anului şi s-a ajuns la cifra de 9,4% în prezent, pentru acel an.
Aceste greşeli mai mult sau mai puţin voite au adus avertismente serioase din partea
EUROSTAT-ului! Conform metodologiei naţionale (aşa-zisa metodă cash) deficitul a fost în
2009 de 7,3% bineînţeles neluând în calcul arieratele. Transpunerea metodologiei naţionale
în cea europeană s-a făcut greşit! De exemplu, în calculul deficitului în format ESA, conturile
de profit şi pierdere ale companiilor naţionale au fost luate în calcul, dar calculate după
metodologia românească, fapt ce a denaturat serios rezultatul final.
Ascunderea gunoiului sub preş trebuie să înceteze, altfel România poate să ajungă
într-o criză financiară profundă, asemănătoare Greciei, datorată şi mistificării rezultatelor
statisticilor finanţelor publice! Îndatorarea României

în perioada 2009 – 2011 a fost

cauzată de deficitele mari înregistrate! în aceşti 3 ani, datoria publică a ţării a crescut cu
122 miliarde RON, aproximativ 30 miliarde Euro, de la 100 miliarde la finele lui 2008 la 222
miliarde RON la sfârşitul lui 2011. Practic în perioada 2009 – 2011 , în 3 ani, guvernul a
îndatorat ţara mult mai mult decât în 19 ani precedenţi scurşi de la Revoluţie, 1989 – 2008.
Din cauza deficitelor mari înregistrate, României i s-a aplicat procedura deficitului
excesiv care poate prevedea şi sancţiuni financiare din partea UE. Conform Protocolului
privind procedura deficitului excesiv anexa la Tratatul de instituire a Uniunii Europene,
România trebuie să raporteze de două ori pe an – la 31 martie şi 30 septembrie - nivelul
deficitului şi datoriei guvernamentale realizate pe ultimii patru ani precum şi deficitul planificat
pe anul curent.
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Conform metodologiei ESA, bugetul general consolidat trebuie să cuprindă toate
instituţiile care încasează venituri publice şi sunt implicate în politicile administraţiei publice.
În consecinţă în bugetul general consolidat se includ suplimentar şi alte bugete astfel:
a) - bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii în
subordinea ministerelor ;
b) - bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii aflate
în subordinea autorităţilor publice locale;
c) - fondul de risc din garanţii acordate agenţilor economici.

2. Rolul stabilizatorilor automaţi - deficitul structural
(deficitul ajustat ciclic)
România trebuie să treacă la măsurarea cu acurateţe a rezultatelor economice şi
studierea evoluţiei lor pentru a ne orienta în găsirea unor soluţii salvatoare atât în condiţii de
criză cât şi de supraîncălzire a economiei.
Comisia Europeană a introdus metodologii de calcul pentru stabilizatorii automaţi,
acei indicatori meniţi să ofere informaţii asupra ciclului economic şi să ghideze guvernanţii în
aplicarea măsurilor fiscal-bugetare optime.
Un astfel de indicator este deficitului bugetar ajustat ciclic.
Importanţa calculării deficitului ajustat ciclic rezidă din faptul că el este un deficit
structural, un stabilizator automat, un punct de reper, în condiţiile fluctuaţiilor imprevizibile ale
activităţii economice în care perioada de avânt economic (« boom ») poate fi înlocuită destul
de rapid de o perioadă de recesiune, iar decizia fiscal - bugetară sau monetară potrivită
trebuie luată la momentul oportun.
Deficitul bugetar ajustat ciclic este numit structural pentru că el reflectă configuraţia
cheltuielilor guvernamentale şi a veniturilor independent de orice modificare a PIB-lui. Cu
alte cuvinte, el nu include fluctuaţiile activităţii economice.
Scopul general al calculării componentelor ciclice bugetare este de a obţine o
imagine mai clară a impactului variaţiilor ciclice ale activităţii economice asupra bugetului
public şi de a folosi această informaţie ca indicator al gradului de stabilitate economică
provenind din politica fiscală a stabilizatorilor automaţi.
Ideea unui buget echilibrat ciclic are la bază acţiunea guvernului în exercitarea unei
influenţe contrare ciclului, în acest fel rezultând echilibrarea bugetului.
In multe ţări în dezvoltare dar şi în România

politica fiscală este prociclică.

Cheltuielile ca procent în PIB cresc în situaţii de boom şi scad în recesiune şi acest lucru
amână creşterea economică.
Deşi deficitul ajustat ciclic este un indicator cerut de Comisia Europeană statelor
membre, în România, el nu se calculează conform metodologiei europene!
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O altă problemă majoră este legată de previziunea impactului rectificării bugetului
Uniunii Europene asupra bugetului naţional. În anul 2012 au avut loc 6 rectificări bugetare
care au ridicat contribuţia anuală a României la bugetul UE la 1,43 miliarde euro, cea mai
mare sumă plătită anual din momentul aderării. Acest lucru a creat dificultăţi serioase pentru
finanţarea acestei sume mai mari faţă de previziunile de la începutul anului 2012. Pe partea
de venituri ale bugetului naţional lucrurile au fost şi mai dramatice. Tăierile de fonduri
europene destinate programelor operaţionale ca şi dificultăţile de absorbţie au adus un gol
de 3 miliarde de euro la venituri. Daca programul iniţial al bugetului general consolidat al
anului 2012 a prevăzut încasarea a 6,5 miliarde euro de la bugetul UE, la sfârşitul anului sau înregistrat doar 3,4 miliarde euro. O mare parte din această diferenţă a trebuit suportată
de bugetul naţional. Practic proiecte care ar trebui finanţate din bani europeni au fost
finanţate în mare parte din fonduri naţionale.
Lipsa de incisivitate în apărarea interesului naţional în comisiile bugetare ale
Consiliului Uniunii Europene coroborată cu proasta comunicare dintre direcţiile de buget ale
Ministerului Finanţelor au dus la privarea bugetului naţional de sume importante.

3. Fluxurile financiare cu Uniunea Europeană –
problema absorbţiei fondurilor europene
Dacă absorbţia fondurilor destinate agriculturii are un ritm relativ bun, fondurile
structurale şi de coeziune sunt implementate foarte lent. Este adevărat că banii fac alţi bani şi
pentru proiecte de autostrăzi este nevoie şi de cofinanţare naţională ce poate ajunge la
miliarde de euro, dar piedicile la nivelul întreprinzătorilor privaţi sunt poate şi mai mari pentru
că din momentul depunerii unui proiect şi până la momentul sperat al primirii banilor europeni
pot trece ani, timp în care fundamentele economice se schimbă, iar preţurile de cost au de
obicei evoluţie ascendentă, cursul leu/euro la fel, iar achiziţiile pentru investiţii nu mai pot fi
făcute pentru că nu există spaţiu de manevră. Aceste diferenţe nefavorabile ar trebui asigurate,
băncile ar trebui să joace un rol pro-activ în derularea programului, iar cei care scriu proiectele
să fie cointeresaţi în bunul mers al lucrurilor, în rezultatul final al beneficiarului proiectului. Sunt
nenumărate cazuri în care întreprinzători care au făcut credite bancare pentru derularea unui
proiect au fost nevoiţi să pună lacăt afacerii pentru că banii europeni fie nu au venit, fie au venit
prea puţini deoarece multe din cheltuieli au fost considerate neexigibile. Este adevărat că
birocraţia comunitară este recunoscută pentru schimbările dese în timpul mersului, în care
cheltuieli eligibile devin în urma unor controale neeligibile, iar un stat nou venit în UE, cu
deficite de infrastructură serioase ar trebui tratat diferenţiat.
Totuşi bugetul naţional trebuie orientat spre obţinerea unor rezultate concrete şi de
impact ale finanţărilor acordate aşa cum se întâmplă la nivelul bugetului comunitar.
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Armonizarea clasificaţiei bugetare naţionale cu cea comunitară s-a realizat parţial!
Cuprinderea în bugetul general consolidat a fondurilor externe nerambursabile (FEN)
postaderare se realizează astfel:

CHELTUIELI
1. Cheltuieli efectuate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile - instituţii
publice:
- Anexa I - Clasificaţia economică, la Titlul 56 ―Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare‖:
- art. 01 - 20, pe programe şi fonduri;
- alin. 01 - ―Finanţare naţională‖, 02 - ―Finanţare de la Uniunea Europeană‖, 03 ―Cheltuieli neeligibile‖;
- cheltuielile efective (ct. 6xx după natură) se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare.
2. Contribuţia publică naţională - în bugetul Ordonatorilor principali de credite cu rol
de Autoritate de Management şi Autoritate de Certificare şi Plată:
Titlul 56 ―Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare‖:
- art. 21 - 23, transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, ONG, societăţi
comerciale, instituţii publice finanţate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii
(cofinanţare, TVA etc.):
21 - ―Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare‖;
22 - ―Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau
privat, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare‖;
23 - ―Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN‖;
- contul 678 ―Transferuri pentru proiecte finanţate din FEN postaderare şi fonduri de
la bugetul de stat‖.

VENITURI DIN RAMBURSĂRI FEN POSTADERARE
(ct. 775 ―Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare‖)
- capitolul 45 ―Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări‖;
- sursa de finanţare 01-10, pe fiecare buget;
- subcapitolul 01-18, cu detaliere pe fonduri;
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- paragrafele: 01 - ―Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent‖, 02 ―Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori‖, 03 - ―Prefinanţare‖/‖Sume primite
în avans‖.
Există o problemă mare legată de această clasificaţie, faptul că sumele primite ca
prefinanţare sunt asimilate de multe ori cu fondurile rambursate de la Uniunea Europeană
care sunt tratate ca venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat etc.,
deşi ele trebuie tratate ca

avansuri

şi trebuie recunoscute ca o datorie în conturile

româneşti şi ca o creanţă în conturile Uniunii Europene. Această anomalie trebuie îndreptată!
O clasificaţie bugetară trebuie să fie clară pentru a reliefa corect investiţiile făcute
din fonduri europene, dar şi contribuţia naţională.
Absorbţia fondurilor europene nu trebuie să fie un scop în sine, ea trebuie să fie
direcţionată spre domenii de activitate care aduc investiţiilor valoare adăugată. Dacă
investiţiile vor finanţa obiective falimentare, pe termen scurt va creşte absorbţia, dar în viitor
nu va aduce statului respectiv decât pierderi mari. Trebuie să se ia în calcul şi cofinanţarea
naţională pentru derularea proiectelor, faptul că nu se utilizeze doar banii europeni, ci şi
bugetul public.
Constrângerile bugetare cu care se confruntă în 2013 statele membre fac ca
fondurile structurale să devină o sursă foarte valoroasă de investiţii ce susţin creşterea
economică, în special în regiunile UE aflate în deficit de dezvoltare şi pe deasupra şi în criză.
Unul dintre motivele ratei reduse de absorbţie a fondurilor europene în România este
problema capacităţii administrative, iar pentru creşterea ratei de absorbţie este importantă
cooperarea dintre Bruxelles şi Bucureşti mai ales după ce la începutul acestui an Banca
Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Mondială (BM) au semnat un memorandum de
înţelegere cu guvernul României privind acordarea de asistenţă tehnică pentru susţinerea
punerii în aplicare a proiectelor europene în actualul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene
(2007-2013) şi în cel următor (2014-2020).
Prioritatea României în acest moment este reducerea timpului de procesare a
cererilor de rambursare atât prin simplificarea procedurilor de evaluare a documentaţiei pentru
certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, cât şi prin
diviziunea muncii în cadrul autorităţilor de management. Interesul actorilor naţionali importanţi
pentru accesarea fondurilor europene în România, reprezentanţii autorităţilor ce gestionează
fondurile europene, investitorii beneficiari ai fondurilor, reprezentanţii sistemului bancar şi
reprezentanţii firmelor de consultanţă trebuie să fie unul comun.
La nivelul Guvernului s-a format un grup de lucru care dezbate problema achiziţiilor
pentru că simplificarea procedurilor de achiziţie este una dintre cheile problemei absorbţiei.
O soluţie pentru creşterea numărului de proiecte implementate este modul de
colaborare a băncilor cu beneficiarii proiectelor, dar şi cu autorităţile. Totodată, este foarte
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important ca ghidul solicitantului de fonduri europene să fie lansat la timp, cu minimum 2 luni
înainte de închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.
O soluţie ar fi ca Banca Naţională să îndemne băncile să acorde mai multă
flexibilitate în acordarea de credite pentru cofinanţarea ce trebuie asigurată de beneficiarul
proiectului, cele mai multe dintre bănci nefiind interesate de acest mecanism al atragerii
fondurilor europene. Totodată este necesară simplificarea procedurilor de evaluare a
dosarului beneficiarului care doreşte accesarea fondurilor europene.
În acelaşi timp consultanţii în fonduri europene nu trebuie să se implice doar în
scrierea proiectului, ci şi în zona de implementare a proiectului.
Beneficiarii fondurilor europene trebuie informaţi asupra cerinţelor minime de
gestionare a propriului contract; mulţi din beneficiarii care au apelat la consultanţi pentru
scrierea proiectului nu ştiu ce scrie în contractual de finanţare.
Nu în ultimul rând ar trebui creat un corp al consultanţilor în proiecte europene, care
să se ocupe de pregătirea permanentă a celor care scriu proiecte.
Ţara noastră ar trebui să urmeze modelul Poloniei, iar prin mijloace diplomatice să
beneficieze de know-how-ul lor, fiind o ţară cu o structură a economiei asemănătoare cu a
noastră, care e fruntaşă la absorbţia fondurilor europene, reuşind cu aceşti bani modernizarea
ţării lor şi o creştere economică substanţială în condiţiile de criză a Uniunii Europene.
Prioritatea României în acest moment este reducerea timpului de procesare a
cererilor de rambursare atât prin simplificarea procedurilor de evaluare a documentaţiei pentru
certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, cât şi prin
diviziunea muncii în cadrul autorităţilor de management. Interesul actorilor naţionali importanţi
pentru accesarea fondurilor europene în România, reprezentanţii autorităţilor ce gestionează
fondurile europene, investitorii beneficiari ai fondurilor, reprezentanţii sistemului bancar şi
reprezentanţii firmelor de consultanţă trebuie să fie unul comun.
La nivelul Guvernului s-a format un grup de lucru care dezbate problema achiziţiilor
pentru că simplificarea procedurilor de achiziţie este una dintre cheile problemei absorbţiei.
O soluţie pentru creşterea numărului de proiecte implementate este modul de
colaborare a băncilor cu beneficiarii proiectelor, dar şi cu autorităţile. Totodată, este foarte
important ca ghidul solicitantului de fonduri europene să fie lansat la timp, cu minimum 2 luni
înainte de închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.
O soluţie ar fi ca Banca Naţională să îndemne băncile să acorde mai multă
flexibilitate în acordarea de credite pentru cofinanţarea ce trebuie asigurată de beneficiarul
proiectului, cele mai multe dintre bănci nefiind interesate de acest mecanism al atragerii
fondurilor europene. Totodată este necesară simplificarea procedurilor de evaluare a
dosarului beneficiarului care doreşte accesarea fondurilor europene.
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În acelaşi timp consultanţii în fonduri europene nu trebuie să se implice doar în
scrierea proiectului, ci şi în zona de implementare a proiectului.
Beneficiarii fondurilor europene trebuie informaţi asupra cerinţelor minime de
gestionare a propriului contract; mulţi din beneficiarii care au apelat la consultanţi pentru
scrierea proiectului nu ştiu ce scrie în contractual de finanţare.

4. Sistemul fiscal-bugetar din România vs
sistemele fiscal-bugetare din ţările UE
Un profet al crizei mondiale, Nouriel Roubini spunea că reformele structurale pe
care România le are de făcut pot fi traduse simplu prin sintagma ―austeritate fiscală‖. Cu alte
cuvinte, ar trebui să avem cheltuieli publice reduse, venituri mai mari şi deficite bugetare cât
mai mici.
Deficitul bugetar al României a ajuns la finele anului 2009 la 8,5% din Produsul
Intern Brut (PIB), potrivit datelor actualizate de Eurostat67, calculat conform metodologiei
ESA95 (European Standard of Accounts/SEC95 - Sistemul European de Conturi). În anul
2010, România a cunoscut o diminuare în cifre absolute a deficitului bugetar, la 6,4%, semn
al unei uşoare consolidări fiscale.
Dacă în 2009, România se situa pe locul opt în Uniunea Europeană în clasamentul
ţărilor cu deficite bugetare mari, fiind depăşită de Grecia (-15,4%), Irlanda (-14,3% din PIB),
Marea Britanie (-11,4), Spania (-11,1), Portugalia (-10,1), Letonia (-9,7%) şi Lituania (-9,5%),
în 2010, ţara noastră a înregistrat un deficit bugetar de 6,4%, egal cu media celor 27 ţări din
UE, ‖Podiumul‖ pentru deficitul bugetar înregistrat anul trecut este ocupat de Irlanda cu 32%,
Grecia cu 10,5% şi Marea Britanie cu 10,4%, în România înregistrându-se cifra de 6,4%,
conform datelor prezentate în tabelul nr. 1 (vezi pagina următoare).
De regulă, deficitele bugetare mari, de peste 10% ascund în ele datorii mari ale
statelor, costuri prezente şi viitoare împovărătoare cu serviciul datoriei publice.
Statele Europei sunt împovărate de datorii, din cauza faptului că fiecare problemă
economică serioasă a fost ―rezolvată‖ printr-un împrumut, de cele mai multe ori, uriaş. Din
situaţia apăsătoare a datoriilor, o ţară nu poate ieşi decât prin economisire, printr-o creştere
economică de anvergură sau prin metoda periculoasă a inflaţiei care poate conduce la
instabilitate socială. Dar, dacă nu se reporneşte consumul populaţiei şi al firmelor, atunci
statul poate rămâne în recesiune.

67

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

49

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Tabelul 1
Deficit/surplus bugetar (Procent din PIB)
Anul
Uniunea Europeană (27 ţări)
Uniunea Europeană (25 ţări)
Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Danemarca
Germania (inclusiv RDG din 1991)
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franţa
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Marea Britanie

2000
0,6
0,6
0
-0,5
-3,7
2,3
1,3
-0,2
4,7
-3,7
-1
-1,5
-0,8
-2,3
-2,8
-3,2
6
-3
-6,2
2
-1,7
-3
-2,9
-4,7
-3,7
-12,3
6,8
3,6
3,6

2001
-1,4
-1,4
0,4
1,1
-5,6
1,5
-2,8
-0,1
0,9
-4,5
-0,6
-1,5
-3,1
-2,2
-1,9
-3,6
6,1
-4
-6,4
-0,2
0
-5,3
-4,3
-3,5
-4
-6,5
5
1,5
0,5

2002
-2,5
-2,5
-0,1
-1,2
-6,8
0,4
-3,7
0,3
-0,4
-4,8
-0,5
-3,1
-2,9
-4,4
-2,3
-1,9
2,1
-8,9
-5,5
-2,1
-0,7
-5
-2,9
-2
-2,5
-8,2
4
-1,3
-2,1

2003
-3,1
-3,1
-0,1
-0,4
-6,6
0,1
-4
1,7
0,4
-5,6
-0,2
-4,1
-3,5
-6,5
-1,6
-1,3
0,5
-7,2
-9,9
-3,1
-1,5
-6,2
-3
-1,5
-2,7
-2,8
2,4
-1
-3,4

2004
-2,9
-2,9
-0,3
1,8
-3
2,1
-3,8
1,6
1,4
-7,5
-0,3
-3,6
-3,5
-4,1
-1
-1,5
-1,1
-6,4
-4,7
-1,7
-4,5
-5,4
-3,4
-1,2
-2,3
-2,4
2,3
0,6
-3,4

2005
-2,5
-2,5
-2,7
1
-3,6
5,2
-3,3
1,6
1,6
-5,2
1
-2,9
-4,3
-2,4
-0,4
-0,5
0
-7,9
-2,9
-0,3
-1,7
-4,1
-5,9
-1,2
-1,5
-2,8
2,7
2,2
-3,4

2006
-1,5
-1,5
0,1
1,9
-2,6
5,2
-1,6
2,4
2,9
-5,7
2
-2,3
-3,4
-1,2
-0,5
-0,4
1,4
-9,3
-2,8
0,5
-1,6
-3,6
-4,1
-2,2
-1,4
-3,2
4
2,3
-2,7

2007
-0,9
-0,9
-0,3
1,1
-0,7
4,8
0,3
2,5
0,1
-6,4
1,9
-2,7
-1,5
3,4
-0,3
-1
3,7
-5
-2,4
0,2
-0,9
-1,9
-3,1
-2,6
-0,1
-1,8
5,2
3,6
-2,7

2008
-2,4
-2,3
-1,3
1,7
-2,7
3,2
0,1
-2,8
-7,3
-9,8
-4,2
-3,3
-2,7
0,9
-4,2
-3,3
3
-3,7
-4,5
0,6
-0,9
-3,7
-3,5
-5,7
-1,8
-2,1
4,2
2,2
-5

2009
-6,8
-6,8
-5,9
-4,7
-5,9
-2,7
-3
-1,7
-14,3
-15,4
-11,1
-7,5
-5,4
-6
-9,7
-9,5
-0,9
-4,5
-3,7
-5,5
-4,1
-7,3
-10,1
-8,5
-6
-8
-2,6
-0,7
-11,4

2010
-6,4
-6,4
-4,1
-3,2
-4,7
-2,7
-3,3
0,1
-32,4
-10,5
-9,2
-7
-4,6
-5,3
-7,7
-7,1
-1,7
-4,2
-3,6
-5,4
-4,6
-7,9
-9,1
-6,4
-5,6
-7,9
-2,5
0
-10,4

Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
În anul 2009, veniturile publice raportate la PIB (gradul de fiscalitate) în România
(32,1%) au fost cele mai mici din întreaga Uniune Europeană, în vreme ce media UE27 a
fost de 44%, conform datelor prezentate în tabelul nr. 2 (vezi pagina următoare).
În anul 2010 ne-am apropiat de media de 43,9% din UE27, cu 34,3%, fiind pe
penultimul loc ca mărime a veniturilor publice raportate la PIB, date regăsite în tabelul nr. 2.
Acest raport privind mărimea veniturilor publice este pozitiv, prin faptul că lasă la
îndemâna sectorului privat sume mai mari de bani, care teoretic pot impulsiona creşterea
economică, având şi o parte mai puţin bună, prin faptul că rămân mai puţini bani pentru
infrastructură şi investiţii publice, iar o bună parte din bunurile publice, din programele sociale,
cum ar fi învăţământ, sănătate, trebuie suportate din veniturile populaţiei, ale firmelor.
Soluţia problemei şi calea spre o posibilă revenire a economiei este găsirea acelui
nivel optim de taxare până la care plusul sectorului public sau privat trebuie sa fie mai mare
decât minusul sectorului privat sau public.
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Tabelul 2
Venituri publice (Procent din PIB)
Anul
Uniunea Europeană (27 ţări)
Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franţa
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxembourg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Marea Britanie
Islanda
Norvegia
Elveţia

2001
44,7
49,5
41,7
38,7
55,4
44,7
34,7
34,1
40,9
38,0
50,0
44,9
35,4
32,6
33,2
44,2
43,1
36,6
45,1
51,5
38,5
38,2
32,7
43,4
38,0
52,8
56,1
40,7
41,9
57,4
34,7

2002
44,1
49,7
38,4
39,5
54,8
44,4
36,0
33,1
40,3
38,4
49,6
44,4
35,3
33,4
32,9
43,6
42,2
37,7
44,1
50,1
39,3
39,4
33,0
43,8
36,8
52,8
54,1
39,1
41,7
56,3
35,0

2003
44,1
50,9
38,7
40,7
55,0
44,5
36,5
33,6
39,0
38,2
49,3
44,8
37,6
33,2
31,9
42,2
42,2
37,9
43,9
50,0
38,5
40,7
32,0
43,6
37,4
52,4
54,4
38,8
42,8
55,5
34,6

2004
43,9
49,0
40,4
42,2
56,4
43,3
35,6
35,0
38,1
38,5
49,6
44,2
37,9
34,8
31,8
41,5
42,3
40,6
44,3
49,6
37,2
41,3
32,3
43,5
35,3
52,1
54,6
39,6
44,1
56,6
34,2

2005
44,4
49,4
40,7
41,4
57,8
43,5
35,2
35,6
38,6
39,4
50,6
43,8
40,5
35,2
32,8
41,5
42,3
41,6
44,5
48,5
39,4
39,9
32,4
43,8
35,2
52,7
55,8
40,8
47,1
57,2
34,6

2006
44,8
48,8
36,2
41,1
56,6
43,7
36,0
37,4
39,2
40,4
50,6
45,4
41,4
37,7
33,1
39,9
42,6
41,5
46,1
47,8
40,2
40,5
33,3
43,2
33,4
52,9
54,9
41,5
48,0
58,9
34,3

2007
44,8
48,1
40,8
41,8
55,6
43,8
36,9
36,8
40,0
41,1
49,6
46,4
44,6
35,4
33,8
39,8
45,0
40,3
45,4
48,0
40,3
41,1
33,7
42,4
32,5
52,4
54,5
41,3
47,7
58,6
34,0

2008
44,6
48,8
39,3
40,2
55,2
43,9
37,0
35,5
39,9
37,1
49,5
46,1
42,6
34,6
34,1
39,8
45,2
39,0
46,6
48,3
39,5
41,1
32,6
42,3
32,9
53,5
53,9
42,5
44,2
59,7
34,5

2009
44,0
48,1
36,0
40,1
55,6
44,5
43,4
33,9
37,3
34,7
48,7
46,5
39,8
34,6
34,5
41,3
46,1
39,5
45,9
48,8
37,2
39,7
32,1
43,1
33,6
53,4
54,2
40,3
40,9
56,8
34,9

2010
43,9
48,9
34,5
40,5
55,6
43,3
40,1
34,6
39,1
35,7
49,2
45,9
41,3
35,2
34,2
39,5
44,6
38,7
45,9
48,3
37,8
41,5
34,3
43,4
33,1
52,3
52,8
40,4
42,3
56,4
:

Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Economistul de prestigiu Arthur Laffer a oferit o explicaţie remarcabilă a legăturii
dintre rata impozitării şi veniturile obţinute de stat de pe urma colectării impozitelor.
Curba lui Laffer relevă că venitul obţinut creşte mai rapid la nivele mai reduse de
impozitare. Pe măsură ce rata creşte, venitul creşte cu o rată descrescătoare până atinge nivelul
maxim de venit colectat de către stat, în punctul de echilibru. Peste această limită, orice creştere
a ratei de impozitare îi determină pe oameni să muncească mai puţin sau să găsească metode
eficiente prin care să se sustragă de la achitarea obligaţiilor către stat, reducând astfel veniturile
publice. Cu alte cuvinte, venitul colectat de stat în condiţiile unei rate mici de impozitare este acelaşi cu venitul care se obţine la o rată de impozit considerabil mai ridicată.
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Studiul Laffer arată guvernelor cum pot obţine aceleaşi venituri prin două moduri
diferite: fie prin colectarea unor taxe ridicate de la un număr mai mic de persoane, fie prin
impunerea unui impozit mic la un număr mai mare de persoane.
România are o structură particulară a veniturilor încasate la bugetul de stat faţă de
ţările UE27. La noi, veniturile fiscale şi bugetare depind în special de veniturile din impozitele
indirecte (TVA, accize), în timp ce în Uniunea Europeană, văzută ca o medie a celor 27 de
state, contribuţiile celor trei mari categorii de impozite (impozite directe, impozite indirecte şi
contribuţiile sociale) la formarea veniturilor sunt aproape egale.
La noi întâlnim una dintre cele mai reduse cote din UE la impozitul pe venitul
persoanelor fizice. Cu o rată de impozitare de 16%, România este mult sub nivelul ţărilor din
UE, în care predomină sistemul progresiv. Rate mari de impozitare a veniturilor sunt în
Danemarca (38%-59%), Olanda (34,2%-52%), Suedia (30%-55%), Finlanda (29%-53,5%) şi
Norvegia (28%-51,3%), conform datelor prezentate de EUROSTAT pe site-ul său la
secţiunea DataBase/Financial Indicators.
Făcând o comparaţie cu ratele din statele membre UE (de exemplu: 19% este
întâlnită în Slovacia - unde se practică principiul cotei unice extins şi la TVA, Germania,
Cehia etc.; cea mai mare rată a TVA este înregistrată în Ţările Nordice - 25%), cota TVA din
România se situează la un nivel relativ crescut, 24% (ca importanţă din sistemul cotelor
existente), conform datelor prezentate de acelaşi Oficiu European de Statistică.
Teoria economică modernă a ajuns la concluzia că un nivel de 40% al veniturilor
publice în PIB ar fi optim, iar numărul impozitelor cât mai mic pentru a se asigura un sistem
de colectare performant, dar şi mai simplu în acelaşi timp. Totodată, consolidarea stabilităţii
macroeconomice se poate realiza prin asigurarea unui rol stimulativ al impozitelor şi taxelor,
menit să contribuie la dezvoltarea şi întărirea activităţii din economie, care să conducă la o
creştere economică durabilă. Deficitul bugetar al statelor nu ar trebui să fie mai mare 4%-5%
din PIB, iar pe perioade lungi cu criză economică trebuie să fie sensibil apropiat de zero.
Statul, ca de altfel şi oamenii, trebuie să trăiască în limitele propriilor mijloace, mai ales în
situaţii de instabilitate financiară internaţională.
Trăirea pe credit, pe baza unor venituri ipotetice viitoare, s-a dovedit periculoasă şi
poate conduce atât individul, cât şi statele la faliment.

5. Un buget pentru viitor
- noua perspectivă financiară şi revizuirea bugetului comunitar
Cadrul financiar multianual (CFM) a fost conceput pentru a furniza o viziune pe
termen mediu - lung asupra economiei UE pentru a face faţă problemelor financiare cu care
se confruntă statele membre. Bugetul UE este un buget care răspunde aspiraţiilor a 500 de
milioane de cetăţeni.
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Bugetul anual trebuie să fie mai simplu, mai transparent şi mai corect. Bugetul anual
al UE se bazează pe cadrul financiar multianual convenit în Acordul Interinstituţional dintre
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. Cadrul financiar multianual stabileşte suma
maximă anuală a creditelor de angajament ale bugetului UE pentru fiecare capitol bugetar.
Reforma bugetară implică remodelarea bugetului şi a procesului bugetar pentru ca banii să
fie cheltuiţi mai eficient, eficace şi înţelept.
Bugetul UE nu finanţează investiţii pe care statele membre le pot finanţa din bugetul
naţional. El finanţează activităţile care îi permit UE să funcţioneze mai eficace şi mai
economic. Menirea bugetului UE este de a finanţa politicile comune ale statelor membre
care au fost agreate să fie tratate la nivelul UE (de exemplu Politica Agricolă Comună) dar şi
de a susţine solidaritatea dintre statele membre pentru a sprijini regiunile mai slab dezvoltate
(de exemplu Politica de Coeziune).
Perspectiva financiară sau cadrul financiar multianual reprezintă cadrul de referinţă
pentru disciplina bugetară, asigurând totodată o evoluţie ordonată, pe termen mediu (7ani), a
cheltuielilor Uniunii Europene, defalcate pe capitole, în limitele resurselor financiare proprii.
Pentru îmbunătăţirea procedurii bugetare, instituţiile europene ratifică acorduri
interinstituţionale care acoperă procesul bugetar şi alocarea bugetului pe o perioadă de mai
mulţi ani. Multianualitatea procesului bugetar este gândită pentru a da coerenţă şi
consistenţă politicilor UE, pentru a eficientiza desfăşurarea programelor şi proiectelor .
Noul cadrul financiar stabileşte pentru fiecare dintre anii cuprinşi în perioada 20142020 şi pentru fiecare capitol, cuantumurile cheltuielilor în credite de angajament.
Cheltuielile totale anuale globale sunt exprimate în credite de angajament şi în credite
de plăţi. Ca şi în bugetul naţional, în cadrul bugetului comunitar creditul de angajament reprezintă
limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate sau mai simplu spus, este limita maximă a
contractelor ce pot fi semnate în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate.
Creditul de plată este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la
care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate
în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale.
Comisia Europeană propune cadrul financiar multianual. Acesta urmează să fie
negociat şi adoptat conform unor proceduri transparente şi democratice, care ţin seama de
respectarea deplină a suveranităţii naţionale şi a drepturilor democratice.
În fiecare an n, Comisia Europeană efectuează ajustări tehnice ale cadrului
financiar, atât reevaluarea, la preţurile anului n + 1, a plafoanelor şi cuantumurilor totale
pentru creditele de angajament şi creditele pentru plăţi cât şi calcularea marjei disponibile în
limita plafonului resurselor proprii. Decizia privind regulamentul de stabilire a noului cadru
financiar multianual 2014-2020 este luată de către Consiliul European, hotărând în
unanimitate, după ce în prealabil Parlamentul European şi-a exprimat acordul prin votul
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majorităţii membrilor lui. Veniturile bugetului comunitar pot fi interpretate ca fiind cheltuieli ale
bugetului naţional. Pentru stabilirea resurselor proprii care finanţează bugetul UE, Consiliul
trebuie să ia o decizie în unanimitate, după consultarea Parlamentului European care va
intra în vigoare numai după ce toate statele membre au aprobat-o conform normelor lor
constituţionale. Este de remarcat că nici un act adoptat în temeiul procedurii de codecizie de
către cele două braţe ale autorităţii bugetare, Consiliu şi Parlamentul European ce poate
implica depăşirea alocărilor disponibile din buget sau a alocărilor disponibile în cadrul
financiar nu poate fi pus în aplicare până la rectificarea bugetară sau chiar până la revizuirea
cadrului financiar multianual.
Volumul total al creditelor pentru plăţi necesare fiecărui an al cadrului financiar
multianual, rezultat după ajustarea anuală nu trebuie să conducă la un procent al contribuţiei
pentru resurse proprii care să depăşească plafonul aferent resurselor proprii. Prin urmare
bugetul UE este mereu în echilibru, nu acumulează datorii şi cheltuieşte numai ceea ce
primeşte. Datorită cadrului financiar, bugetul UE nu poate creşte peste măsură şi

este

concentrat asupra priorităţilor reale.
Bugetul UE se ridică la aproximativ 148 de miliarde EUR în 2012 şi reprezintă
aproximativ 1 % din produsul naţional brut al UE, al valorii totale a tuturor bunurilor şi
serviciilor produse în UE timp de 1 an. Uniunea Europeană este în faţa unor noi provocări şi
pentru a face faţă acestora sunt necesare ajustări anuale ale cadrului financiar.
Dintre provocările existente pot fi menţionate : globalizarea şi recesiunea economică
generalizată, îmbătrânirea populaţiei, fenomenul imigraţiei, schimbările climatice, securitate
energetică, calamităţile naturale în continuă creştere, spectrul crizelor economice, alimentare
sau al conflictelor militare. Procesul de revizuire bugetară este un proces de reflecţie şi
decizie asupra modului în care bugetul UE poate răspunde provocărilor cu care Uniunea se
confruntă şi se va confrunta în continuare.
În cadrul negocierilor pentru exerciţiul financiar 2014-2020, România trebuie să
pună accent pe alocări importante atât pe Politica Agricolă Comună cât şi pe Politica de
Coeziune (fondurile structurale şi de coeziune) pentru că o absorbţie mai mare poate duce la
creşterea semnificativă a economiei naţionale, a PIB-ului. Foarte importante sunt negocierile
principiilor alocării resurselor, la fel de importante ca şi cifrele finale rezultate pentru că
degeaba o ţară are alocări bugetare mari dacă este incapabilă sa aibă o absorbţie
corespunzătoare.
Comisia Europeană a făcut propuneri importante de reformă a PAC , înverzirea
(ecologizarea) plăţilor directe, plafonarea plăţilor directe, convergenţa plăţilor, măsuri care
dacă vor fi puse în practică vor afecta ţara noastră şi absorbţia viitoare. Deşi avem atuul că
pământul nostru nu a fost infestat de diverse tehnici aşa-zise moderne, folosirea generalizată
de pesticide nocive, efectuarea de mutaţii genetice plantelor care au otrăvit solul şi culturile
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în multe ţări occidentale, trebuie să manifestăm prudenţă în îmbrăţişarea principiilor
agriculturii ecologice pentru că pot presupune un efort financiar considerabil din partea
fermierilor români care sunt încă slab înzestraţi material.
Comisia Europeană a făcut propuneri importante de reformă a Politicii de Coeziune,
atât în sensul alocărilor care vor creşte cu aproximativ 8,5% în valoare nominală comparativ
cu cadrul financiar anterior cât şi în privinţa fondurilor mai mari alocate pentru ―regiunile de
tranziţie‖ şi ―regiunile mai dezvoltate‖. Ţara noastră are un obiectiv major

în cadrul

procesului de negociere a perspectivei financiare 2014-2020, acela de a-şi îmbunătăţi poziţia
de beneficiar net în relaţiile financiare cu Uniunea Europeană prin finanţarea adecvată în
special acelor 2 politici europene de interes menţionate mai înainte. Reducerea decalajelor
faţă de UE şi procesul de ‖catching up‖ (prindere din urmă) trebuiesc susţinute prin toate
mijloacele tehnice instituţionale şi diplomatice.
Sistemul resurselor proprii ale bugetului comunitar va fi şi el supus procesului de
reformă. În actualul cadru financiar resursele proprii comunitare sunt formate din :
a) resurse proprii ―tradiţionale‖ (RPT) taxe vamale, taxe agricole şi taxe pe zahăr,
aproximativ 0,13% din VNB-ul total al UE,
b) resursa TVA calculata la o baza armonizată, aproximativ 0,10% din VNB,
c) resursa de echilibru VNB numită şi complementară, 0,75% din VNB.
Noul sistem al resurselor proprii doreşte să asigure o finanţare mai transparentă,
echitabilă şi în concordanţă cu principiile UE păstrând totodată legătura cu bugetele
naţionale. Dintre propunerile de modificare ale sistemului de resurse proprii pot fi enumerate:
taxa pe activităţi financiare, taxa pe energie, taxa pe transporturi aeriene sau chiar o nouă
resursă TVA mai transparentă şi mai uşor de calculat.
Acest posibil nou sistem de constituire a veniturilor bugetului comunitar poate
degreva bugetele naţionale de o parte din contribuţia ce o plătesc la bugetul comunitar, dar
costurile suplimentare vor fi suportate până la urmă de tot de cetăţean într-un mod mai direct
sau mai indirect.
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DINAMICA COMPORTAMENTULUI FISCAL
ÎN CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL ACTUAL
Dr. Ionel LEONIDA68
ABSTRACT: The objective of this paper is to observe and dynamic presence fiscal
behavior (manifested through voluntary compliance and non-compliance tax obligations) to
identify potential causality of economic and social environment that induced the momentum
and, to the extent that the development work will lead to unfavorable evaluation, the
possibility of formulating proposals for improving the fiscal behavior.
The methodology used for development work will combine logical analysis
(qualitative) with empirical analysis (quantitative), it is adequate to identify factors that shape
the dynamics of forms of behavior, their effectiveness against the existence or strengthening
a certain culture-related taxation.
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Introducere
O parte din veniturile contribuabililor sunt preluate de către stat, sub forma
impozitelor, fără existenţa unei contraprestaţii directe sau imediate din partea acestuia, ceea
ce face ca individul, fie persoană fizică, fie persoană juridică, să acumuleze anumite
sentimente de frustrare, de respingere a acţiunii statului, pentru faptul că o anumită parte din
valoare muncii sale este preluată de către stat, diminuându-i, astfel, posibilităţile de realizare
a obiectivelor propuse. Această constrângere pecuniară, emanată din partea statului asupra
mediului privat, este spaţiul unde se creează şi se manifestă comportamentul fiscal al
contribuabilului, comportament născut din dorinţa acestuia de acceptare sau de limitare a
valorii impozitelor preluate de către stat.
Obiectivul lucrării este de a analiza comportamentul contribuabililor, al autorităţilor şi
interacţiunea dintre cel două părţi din perspectiva conformării şi neconformării fiscale.
Metodologia utilizată pentru elaborarea lucrării va îmbina analiza logică (calitativă) cu
analiza empirică (cantitativă), aceasta fiind considerată adecvată pentru identificarea unor factori
care modelează dinamica formelor de manifestare a comportamentului, eficacitatea măsurilor de
combatere a acestora şi existenţa sau consolidarea unei anumite culturi legate de fiscalitate.

Factori modelatori ai comportamentului fiscal al contribuabililor
Contribuabilul este reprezentat de plătitorul sau subiectul impozabil, persoana fizică
sau juridică, ce are obligaţia de a achita bugetelor publice ale statului o cotă aferentă
veniturilor realizate sau taxe asupra drepturilor sale de proprietate. Sub aceasta
constrângere de natură financiară asupra veniturilor şi proprietăţilor sale, contribuabilul
încearcă să înţeleagă şi să accepte contribuţiile în favoarea statului. Astfel, se naşte o

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti, România
68

56

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
anumită atitudine a contribuabilului, concretizată în comportamentul său fiscal, ca modalitate
de reacţiune faţă de obligaţiile fiscale, faţă de politica fiscală şi faţă de modul de interacţiune
cu autorităţile fiscale.
Modul în care contribuabilul acţionează şi reacţionează faţă de obligaţiile fiscale şi
politica fiscală dezvăluie maniera cum el îşi gestionează emoţiile, percepţiile, atitudinile şi le
transpune în anumiţi factori care modelează comportamentului său fiscal. Aceştia sunt
generaţi atât de mediul uman natural, cât şi de mediul instituţional.
Onestitatea şi neîncrederea sunt factori naturali manifestaţi la nivel individual, ce
afectează atitudinile, deciziile şi intenţiile comportamentale ale contribuabililor în direcţia
conformări sau neconformării fiscale.
La nivelul unui grup social de contribuabili evaluările referitoare la fiscalitate sunt în
general bazate pe mituri, de aici rezultând o anumită asociere a impozitelor, cu elemente negative.
La nivel instituţional cei mai semnificativi determinanţi instituţionali ai nerespectării
obligaţiilor fiscale sunt reprezentaţi de :
- legislaţia fiscale, şi anume, complexitatea acesteia. Evaluarea reglementării fiscale
din punct de vedere lingvistic relevă unele probleme concrete de dificultate a înţelegerii pentru
contribuabilii obişnuiţi. Astfel de forme sunt reprezentate, în general, de următoarele situaţii:
- nivelul ridicat de abstractizare în limbaj;
- frazele lungi şi complexe;
- folosirea abrevierilor şi adresabilitatea îndreptată mai mult către experţi,
decât către contribuabilii obişnuiţi.
- altă situaţie incertă derivă din percepţia diferită a autorităţilor fiscale şi, respectiv, a
contribuabililor privind modul de înţelegere şi de respectare a reglementărilor fiscale. Există
zone de reglementare fiscală incerte sau ambigue, caz în care contribuabilii şi autorităţile au
interpretări diferite, deşi toate raţionale. Evaluarea reglementării fiscale din punct de vedere
al incertitudinii şi ambiguităţii generează trei niveluri de dificultate
- la nivelul înţelegerii sensului exact al limbajului legal;
- la nivelul aplicării legii, în cazuri concrete;
- la nivelul argumentelor considerate suficiente pentru a susţine faptele
- frecvenţa schimbărilor legislative şi implementarea noilor reglementări în codul
fiscal conduce la incompletitudinea cunoaşterii/adaptării la noile reglementări şi, uneori,
creează suprapuneri, prin neamendarea reglementărilor anterioare cu privire la acelaşi
domeniu de reglementare;
- echitatea este un factor relevant încorporat în dinamica comportamentală a
contribuabililor. Aceasta se manifestă la mai multe niveluri:
- la nivelul distribuţiei resurselor, costurilor şi beneficiilor între contribuabili,
dacă sarcina fiscală este percepută ca fiind diferenţiată, la acelaşi nivel al
venitului, neconformarea fiscală va creşte.
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- la nivelul procedurilor, echitatea se referă la calitatea tratamentului din cadrul
interacţiunii dintre contribuabili şi autorităţile fiscale, la calitatea informaţiilor
furnizate de autorităţile fiscale, la măsura în care se realizează respectarea
obligaţiilor şi la costurile de administrare impuse contribuabililor. Eficienţa
interacţiunii dintre contribuabili şi autorităţile fiscale, timpul aşteptat la
ghişeele de informaţii şi satisfacţia tratamentului rezultată în urma unui
control fiscal, determină percepţii de echitate procedurală.
- la nivel retributiv, echitatea este legată de interacţiunea dintre autorităţile
fiscale şi contribuabili şi încorporează responsabilitatea greşelilor şi
corectitudinea pedepselor în cazul încălcării normelor. Controalele
nemotivate şi forţate, precum şi penalizările abuzive duc la atitudini negative
faţă de autorităţile fiscale şi impozite, în general. De asemenea, amnistiile
fiscale atrag îngrijorări în legătură cu echitatea retributivă, în special, dacă
amnistiile sunt percepute ca legalizând un comportament ilegal.
- neutralitatea şi eficacitatea sistemului juridic reprezintă elemente importante în
prevenirea şi combaterea comportamentului de neconformare fiscală. Prezenţa unor
semnale concrete din partea justiţiei privind pedepsirea faptelor de evaziune fiscală, de
corupţie şi a altor forme de comportament anti-fiscal, poate produce efecte de contagiune
asupra contribuabililor şi funcţionarilor cu înclinaţie spre evaziune şi corupţie;
- capacitatea sistemului educaţional şi a celui juridic de a creşte nivelul de civism,
prin implementarea în curricula şcolară a unor materii educative, în materie de datorie civică
şi fiscalitate, precum şi de a identifica modalităţi de pedepsire a faptelor de evaziune şi
corupţie cu caracter educativ, în perspectiva combaterii recidivei;
- intensitatea controalelor şi dimensiunea penalităţilor/sancţiunilor aplicate sunt
determinanţi importanţi ai deciziei unui contribuabil de a se angaja sau nu acte de evaziune.
Existenţa unui raport subunitar între valoarea penalizărilor şi dimensiunea prejudiciului creat
de săvârşirea unui act de evaziune, este un factor stimulator pentru amplificarea evaziunii, în
timp ce o situaţie inversă, respectiv un raport unitar sau supraunitar, constituie un factor
inhibator al evaziunii.
Condensarea acestor factori generează comportamentul fiscal al contribuabililor, ca
manifestare a atitudinilor pozitive şi negative faţă de obligaţiile fiscale care poate conduce
către un comportament de conformare fiscală sau de neconformare fiscală.
În teoria şi practica comportamentului fiscal s-au conturat două tipuri de
comportament fiscal de conformare, respectiv conformare voluntară şi conformare silită.
Conformarea voluntară presupune plata obligaţiilor fiscale pe considerentul unor motivaţii de
ordin moral, de sprijinire a statului, de îndeplinire a unor îndatoriri cetăţeneşti. Conformarea
silită apare atunci când plata obligaţiilor fiscale este făcută din dorinţa de a nu suporta
consecinţele negative aferente neplăţii.
Conformarea voluntară este fundamentată pe încrederea în autorităţile fiscale, iar
percepţia faptului că autorităţile fiscale folosesc controalele pentru a descoperi contribuabilii
evazionişti şi a-i sancţiona determină contribuabilii să se conformeze silit.
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Caracteristici comportamentale ale autorităţilor fiscale
Comportamentul autorităţilor rezultă din urmărirea scopului care vizează colectarea
cu maximă eficienţă a impozitelor şi taxelor prin crearea unui mediu cooperant în care toate
persoanele fizice şi juridice să îşi onoreze aceste obligaţii, prin facilitarea plăţii obligaţiilor
fiscale pentru contribuabili şi prin diminuarea pe cât posibil a opţiunilor de sustragere de la
plata obligaţiilor.
Strategia comportamentală a autorităţilor fiscale pentru întărirea comportamentului
de conformare fiscală voluntară şi pentru combaterea şi ameliorarea comportamentului de
neconformare fiscală este, în general, bazată pe conservare moralităţii contribuabililor şi pe
constrângerea contribuabililor prin acţiuni de verificare şi aplicarea de sancţiuni pentru
corectarea comportamentului de neconformare. Această strategie universală, comportă
anumite adaptări specifice profilului cultural şi economic al fiecărei ţări.
Controalele şi sancţiunile sunt de cele mai multe ori considerate a fi metode utile
pentru modelarea comportamentului de neconformare fiscală. Prin urmare, autorităţile fiscale
se concentrează pe identificarea schemelor optime de control şi sancţiune aplicabile în
vedere eficacităţii acţiunilor de modelare a comportamentului de neconformare fiscală.
Schemele de control şi sancţiunile vor fi investigate din patru perspective:
- intensitate scăzută a posibilităţii de control, corelată cu amenzi severe - aceasta
presupune costuri administrative reduse pentru administraţia fiscală, însă ar putea conduce
la o creşterea peste mǎsurǎ a amenzilor pentru încălcarea câtorva prevederi legale comise
de multe persoane. De asemenea, percepţia contribuabilului asupra probabilităţii scăzute de
control, ar putea încuraja comportamentul acestuia de neconformare la plată. Acest posibil
efect poate fi totuşi substituit de percepţia severităţii amenzilor;
- intensitate ridicată a probabilităţii de control, corelată cu amenzi mici - aceasta
presupune costuri administrative ridicate pentru administraţia fiscală şi încasări reduse, ceea
ce ar solicita o creştere a amenzilor. De asemenea, percepţia contribuabilului asupra
probabilităţii ridicate de control, ar putea încuraja comportamentul acestuia de conformare la
plată. Acest posibil efect poate fi totuşi substituit de percepţia blândeţii amenzilor;
- intensitate scăzută a probabilităţii de control, corelată cu amenzi mici - aceasta
presupune costuri administrative reduse pentru administraţia fiscală şi încasări reduse, ceea
ce ar solicita o creştere a amenzilor. De asemenea, percepţia contribuabilului asupra
probabilităţii reduse de control, corelată cu blândeţea amenzilor ar încuraja comportamentul
acestuia de neconformare la plată;
- intensitate ridicată a probabilităţii de control, corelată cu amenzi severe - aceasta
presupune costuri administrative ridicate pentru administraţia fiscală şi încasări echivalente.
De asemenea, percepţia contribuabilului asupra probabilităţii ridicate de control, corelată cu
severitatea amenzilor ar încuraja comportamentul acestuia de conformare la plată.
Din punct de vedere al eficacităţii administraţiei fiscale, sunt de preferat variantele
cu frecvenţă mare de control, cu toate costurile administrative solicitate, acestea modelând
pozitiv comportamentul fiscal al contribuabililor. Este preferabilă menţinerea intensităţii
controalelor, iar valoarea încasărilor din amenzi să tindă către 0, ceea ce ar presupune faptul
că evaziunea fiscală este puţin prezentă.
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Pe baza celor prezentate şi a literaturii de specialitate putem aprecia cǎ creşterea
gradului de conformare este în strânsă legătură cu creşterea probabilităţii de control fiscal.

Mediul interacţional dintre contribuabili şi autorităţile fiscale
Autorităţile fiscale s-au concentrat în relaţia cu contribuabilii de combatere a
comportamentului de neconformare fiscală, în general, pe sistemul de comandă şi control, cu
aplicaţii aproape automate ale penalizărilor pentru evaziune şi pe nerespectarea principiului
juridic privind prezumţia de nevinovăţie. Aplicarea constantă sau exagerată a pedepselor
pentru a asigura conformarea, utilizarea ineficientă, deseori, a puteri de acuzare au făcut ca
interacţiunea dintre autoritatea fiscală şi contribuabili, urmată de aplicarea pedepselor, să fie
lipsită frecvent de succes, criticată şi „pedepsită‖ de către aceştia din urmă, prin diminuarea
încrederii în instituţia fiscală.
Tendinţele generale îndreptate spre creşterea utilizării pedepsei ca răspuns primar
la identificarea evaziunii fiscale, trebuie aplicate echilibrat, cu luarea în discuţie a
circumstanţelor în baza cărora pedeapsa are efecte pozitive şi a circumstanţelor în care
efectele sale sunt dăunătoare.
O posibilă strategie pentru creşterea conformării voluntare, poate fi abordarea
diferenţiată a tipologiilor comportamentale ale contribuabililor, însoţite de acţiuni specifice din
partea autorităţii fiscale, cu rol de conservare şi consolidare a comportamentului voluntar, de
sprijin şi consiliere pentru contribuabilii care doresc conformarea, dar au dificultăţi de
înţelegere a legislaţiei, şi de corecţie pentru contribuabilii care nu doresc să se supună
legislaţiei fiscale.
O astfel de strategie trebuie să pornească de la premisa că cei mai mulţi dintre
contribuabili îşi respectă obligaţiile fiscale, fie prin prisma convingerilor morale şi acceptarea
normelor sociale, fie din cauza lipsei oportunităţilor de sustragere sau teama de a fi controlaţi
şi descoperiţi şi de a suporta consecinţele.
Apreciem că sancţiunile legale şi controalele nu sunt suficiente pentru reducerea
gradului de neconformare şi aceste măsuri trebuie accentuate de creşterea educaţiei fiscale,
a consilierii fiscale şi a convingerii contribuabililor privind avantajele conformării din
perspectiva calităţii şi a cantităţii bunurilor şi serviciilor publice. În cazul în care lipsa
cooperării şi gradul de conformare nu se modifică pozitiv prin aplicarea acţiunilor bazate
educaţie, convingere şi dialog, sancţiunile legale şi pedepsele trebuie aplicate.

Dinamica conformării fiscale la nivel naţional
Pornind de la aceste evaluări calitative privind comportamentul fiscal al
contribuabililor şi strategiile aplicate de autorităţile fiscale şi a incidenţei asupra conformării
fiscale, vom analiza cantitativ gradul de conformare fiscală al contribuabililor în perioada
2004 – 2012 în corelaţie cu alţi indicatori specifici, în vederea identificării unor elemente
caracteristice ale mediului interacţional dintre contribuabili şi autorităţile fiscale.
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Tabel 1
Evoluţia conformării şi a neconformării fiscale la declararea
şi plata obligaţiilor fiscale în România în perioada 2004 – 2012
Indicator
Conformarea voluntară la declarare - %
Conformarea voluntară la plată %
Neconformarea voluntară la declarare - %
Neconformarea voluntară la plată - %

2004
82,1
73,0
17,9
27,0

2005
84,2
69,2
15,8
30,8

2006
84,5
72,1
15,5
27,9

2007
80,7
79
19,3
21,0

2008
83,2
79,4
16,8
20,6

2009
83,9
77,4
14,1
22,6

2010
84,6
78,9
15,4
21,1

2011
87,3
77,8
12,7
22,2

2012
90.4
79.8
9.6
20.2

Sursa: Rapoarte de performanţă ale ANAF69, calcule proprii ale autorului
Conformarea voluntară la declarare şi la plată a contribuabililor a înregistrat pe
ansamblul perioadei analizate, creşteri semnificative, ceea ce, în mod evident, a condus la
diminuarea gradului de neconformare. Această evoluţie reflectă următoarele aspecte:
- este rezultatul existenţei unei mase ascendente de contribuabili oneşti şi
disciplinaţi, care au o orientare pozitivă îndreptată către respectarea legislaţiei şi a
autorităţilor fiscale, care sunt percepute ca fiind corecte, iar aceştia simt obligaţia morală de
a plăti impozitele corespunzătoare şi de a acţiona în interes colectiv;
- o orientare condiţionată a contribuabililor în sensul acceptării autorităţilor fiscale şi
a respectării plăţii impozitelor, în concordanţă cu obiectivele locale şi guvernamentale, atât
timp cât autorităţile acţionează în conformitate cu legislaţia fiscală şi o respectă, iar serviciile
oferite de acestea sunt percepute ca fiind corecte (echitabile) şi în sprijinul contribuabililor;
- o anumită orientare negativă a contribuabililor către autorităţile fiscale, acţiunile de
control fiind percepute ca dominatoare, ci nu venind în sprijinul contribuabililor, care nu mai
identifică motive de a interacţiona cu autorităţile fiscale.

Graficul 1 – Dinamica conformării şi a neconformării fiscale
în România în perioada 2004 - 2012
Sursa: Realizată pe baza datelor din tabelul 1
Gradul de conformare fiscală înregistrat demonstrează o îmbunătăţire a relaţiei
dintre autorităţi şi contribuabili, care trebuie să aibă la bază un proces continuu de schimbare
a atitudinii contribuabililor şi autorităţilor, formalizat legislativ şi transparent, din care să
reiasă drepturile şi obligaţiile dintre cele două părţi.
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Tabel 2
Evoluţia cantitativă a actelor de control, a cazurilor de evaziune fiscală identificate
şi a frecvenţei evaziunii în România, în perioada 2004 - 2012
Denumire indicator

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nr. de verificări

273.020 263.263 252.719 276.853 307.400 332.681 354.506 327.501 257.277

Nr. cazuri evaziune
fiscală identificate

186.210 188.418 188.001 193.458 177.485 162.127 165.819 109.881 64.577

Frecvenţa evaziunii
fiscale (%)

68,2

71,6

74,4

69,8

57,7

48,7

46,8

33.5

25.1

Sursa: Rapoarte de performanţă ale ANAF, calcule proprii ale autorului
Intensitatea numărului de controale reprezintă o măsură importantă în combaterea
şi ameliorarea comportamentului de neconformare fiscală a contribuabililor. Dinamica
strategică a numărului de acţiuni / controale realizate de ANAF s-a dovedit eficace,
concretizându-se în reducerea numărului de cazuri de evaziune fiscală identificate.

Graficul 2 - Dinamica acţiunilor de control şi a cazurilor de evaziune fiscală
identificate în România, în perioada 2004-2012
Sursa: Realizat pe baza datelor din tabelul 2

Graficul 3 – Frecvenţa evaziunii fiscale identificate în România,
în perioada 2004-2012
Sursa: Realizat pe baza datelor din tabelul 2
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Indicatorul frecvenţa evaziunii fiscale reflectă o reducere semnificativă a ponderii
cazurilor de evaziune fiscală identificată în numărul de verificări efectuate, de la 74% în anul
2007, la aproximativ 25% în anul 2012.
Dintr-un studiu recent al autorului, a rezultat faptul că deşi s-a redus numărul de
cazuri de evaziune fiscală identificate, valoarea evaziunii fiscale a crescut, ceea ce a condus
la creşterea excesivă a dimensiunii evaziunii fiscale pe caz descoperit.

Unele concluzii
- crearea unui sistem fiscal modern nu presupune numai însumarea unor norme şi a
unor impozite, ci solicită o istorie îndelungată în care acesta să se fi creat şi consolidat, în
care să se contureze şi să se consolideze o anumită culturalizarea fiscală a contribuabililor
care să faciliteze buna funcţionare şi respectare a legilor în materie fiscală şi nu numai;
- schimbările frecvente ale modului de organizare a statului român au afectat
consolidarea unui sistem fiscal modern, bazat pe studii şi acumulări culturale în materia
fiscală. Comportamentul fiscal al contribuabililor s-a manifestat diferit de la o etapă la alta,
fapt ce nu a permis o modelare a determinanţilor genetici ai contribuabililor, în special, la
nivelul percepţiei şi conformării fiscale voluntare;
- îmbunătăţirea relaţiei dintre autorităţi şi contribuabili trebuie să aibă la bază un
proces continuu de schimbare a atitudinii autorităţilor, precum şi dezvoltarea expertizei şi chiar
o specializare a acestora pe tipuri de contribuabili. Flexibilitatea şi transparenţa unei astfel de
relaţii necesită o mai bună formalizare legislativă a drepturilor şi obligaţiilor dintre părţi;
- autorităţile fiscale trebuie sprijinite şi de politica în domeniul educaţiei, care nu şi a
îndreptat atenţia şi spre necesităţile societăţii româneşti de implementare şi dezvoltare a
educaţiei civice, în general, şi a celei fiscale, în special, prin introducerea unor elemente
pozitive în curricula şcolară prin care să se dezvolte simţul civic, demnitatea şi moralitatea
viitorului cetăţean şi a viitorului contribuabil;
- de asemenea, la politica în domeniul justiţiei trebuie să susţină strategia
autorităţilor fiscale. Deşi au existat şi există cazuri renumite de evaziune şi fraudă fiscală,
justiţia nu a dat un semnal ferm privind pedeapsa în astfel de cazuri, prin soluţionare unor
dosare care ar fi putut constitui repere pentru potenţiali contribuabili cu înclinaţie către
evaziune fiscală. Dimpotrivă, percepţia contribuabilului evazionist este că în România se
poate practica evaziunea fără riscuri deosebite.
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BUDGET EXPENDITURES AND GROWTH.
CASE STUDY: ROMANIA
Camelia MORARU70, PhD.student
Abstract: The relationship between budgetary expenditure and economic growth
has been the attention of economists for a long time. They have used different econometric
approaches to establish between these two variables if there is a positive or a negative
connection. Some studies support the positive impact of public spending on growth (works of
Ram, Holmes, Hutton), but there are studies that have shown there is a negative influence of
spending on growth (the work of Grier, Tullock and Barro). Present paper aims to highlight
the relationship between budgetary expenditure and economic growth in Romania in the
period 2006-2012. For this reason, was built a multiple linear regression using quarterly data
over the period mentioned.
Keywords: budgetary expenditure, growth, influence
JEL Classification : O40, O41

1. Introduction
Much of the recent empirical literature has examined the impact of increasing
expenditure on growth, both at the level and structure of these public expenditures. In
general, the evidence on the nature of this relationship is mixed.
Keynes (1964) called for public spending to create jobs and use of capital that has
been unemployed or underutilized when an economy is in recession, with high
unemployment of labour and capital. Keynes's theory postulates that public spending is
needed to increase production and promote economic growth.
Grossman (1990), using a sample consisting of 48 developed and developing countries
shows that budgetary spending has an impact both positively and negatively on economic growth.
There are a number of empirical studies which have concluded that the effects of
public spending on growth are insignificant or inconclusive. This can be explained by the fact
that the value of the expenditure was considered as explanatory variables, an important role
in explaining economic growth it is played by the structure of expenditure: education, health
expenditure, capital expenditure budget, defence spending and transfers.
Education is considered by Ismail (1996) as a long-term investment, resulting in a
high production in the future within a country. In fact, economists have argued that advanced
education sector will lead to the success of a country's economy and social development.
Therefore, most of the developed and developing countries highlight the importance of the
educational sector.
Using different indicators of nutrition and health of the adult population, Schultz (2005)
examines the impact of health on total factor productivity. The study found that a healthy human
capital has a significant and positive impact on wages and worker productivity.
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Kessides (1993) analyzes a wide range of evidence on the impact of infrastructure on
economic growth and concludes that infrastructure contributes to economic growth through
demand and supply channels, reducing production costs, helping to diversify the economy and
access to modern technologies, increasing economic income from employment.

2. Budget expenditures and economic growth
To illustrate the impact of public spending on economic growth, we must observe their
evolution. To measure economic growths have been used the real GDP growth rate and the
share of spent consolidated public budget in GDP (which illustrates the size of the public sector).

Figure 1 - Evolution of the share of public expenditure and economic growth
(seasonally adjusted)
Source: own processing based on NIS, Eurostat
The year 2008 marks the last increase of 7.1%, with growth of 7.7 in 2006 and the
6% in 2007. Negative trend in GDP in the fourth quarter of 2008 anticipated the brutal effect
of financial crisis, resulted in 2009 in a decrease of -7.6% of GDP. This negative trend
continued in 2010 when the GDP decreased by 1.3%. Only in 2011 there is a reversal in the
growth of GDP, which is 1% higher than the previous year and the last year of analysis, i.e.
2012 growth rate was relatively low, but positive 0.2%.
More important than the size of public spending in boosting the development
process is the structure of expenditures. To highlight the specific effects of different variables
on growth, budget expenditures were grouped taking into account their impact on budgetary
expenditure productive, unproductive and other expenses.
Grouping them by Barro was impossible due to the unavailability of statistics on
public expenditure structure functions given time interval considered. Therefore, we resorted
to economic classification of expenditures to achieve their grouping. Thus, the capital public
expenditure are included in the productive expenditure; salaries, purchases of goods and
services, subsidies and transfers are included in unproductive expenditures; and other
expenses that included interest expenses and other expenses.
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3. Methodology and data sources
This paper follows the econometric testing correlations between budget expenditure
expressed as a share of GDP and economic growth measured as real GDP growth rate.
The econometric model used to determine the influence of the three categories of
budgetary expenditure on economic growth in the period 2006-2012 involves the use of
multiple linear regression: Y = α + β1 x X1t + β2 x X2t + β3 x X3t + ε, where:
Y = dependent variable, i.e. GDP
α = free term
β1,2,3 = independent variable parameters
X1t,2t,3t

=

independent

variables,

i.e.

productive

expenditure,

unproductive

expenditure and others expenditure
ε = error term of the equation
To test the link between budgetary expenditure and economic growth in Romania's
case, there were used data on a quarterly basis, available on the websites of Eurostat,
National Statistical Institute, International Monetary Fund, the National Bank of Romania and
the Ministry of Public Finances, during 2006-2012.

4. Results
To determine the effect on growth of the three categories of budgetary expenditure,
regression coefficients must be estimated, the dependent variable is the growth rate of real
GDP and the independent variables are productive, unproductive and others expenditure.
In the following graphs is illustrated statistical description of the 4 variables
considered in the econometric model.
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Figure 2 – Histogram and descriptive statistics of the variables
Source: own processing using Eviews
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As we can see from the table, no variables present normal distribution.

The

productive, unproductive expenditure and GDP growth rate has a platykurtic distribution as
Kurtosis is less than 3. Other expenditure categories have a leptokurtic distribution, having a
height greater than a normal distribution. In order that a distribution to be symmetrical, it is
necessary that Skewness coefficient to be 0. For any of the four variables, the coefficient
does not satisfy the condition, so distributions are not perfectly symmetrical. Recorded
values of Jarque-Bera test, reinforces the above statements, that all variables do not show a
normal distribution.
In order to estimate an econometric model valid it is necessary that the data series
do not present seasonal. As the productive, unproductive and other expenditure were
affected by seasonality, it was applied Tramo / Seats function to eliminate it. Unlike the
expenditure, real GDP growth rate is not affected by seasonality. The following are three
graphs on seasonally adjusted expenditure categories:
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Figure 3 - Series seasonally adjusted expenditure
Source: own processing using Eviews
Using our new data, seasonally adjusted, we can estimate the econometric model to
determine the influence of three types of budget expenditure on economic growth. The
results are shown in the table below:
Table 1
EViews estimation output
Dependent Variable: RATA_PIB
Method: Least Squares
Date: 05/17/13 Time: 14:44
Sample: 2006Q1 2012Q4
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CH_PROD_SA
CH_NEPROD_SA
CH_ALTELE_SA

23.61864
5.407233
-3.432733
0.466385

2.661783
1.236883
-2.642256
0.133630

0.0136
0.0281
0.0143
0.8948

8.873239
4.371661
1.299167
3.490120
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R-squared

0.426304

Mean dependent var 2.167857

Adjusted R-squared 0.329592

S.D. dependent var

5.239809

S.E. of regression

Akaike info criterion

6.143217

Sum squared resid 573.5417

Schwarz criterion

6.333532

Log likelihood

-82.00504

Hannan-Quinn criter. 6.201399

F-statistic

2.339979

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.098703

4.888514

1.735771

Analyzing the results we can conclude that the overall relevance of the model is
quite low, R2 = 0.426304, which explains the fluctuation rate of 42.63% annual growth rate of
gross domestic product.
However, from the budgetary expenditure only productive and unproductive
expenditure have a significant impact, the probability for these two variables is below the
threshold of significance of 5%. As specified in the economic literature, within category other
expenses are included expenditure which has an insignificant impact on economic growth.
Therefore, our econometric model reinforces this claim; the probability of this variable is
89.48%, well above the materiality threshold of 5%, so these costs are not taken into account
with continued model.
Productive expenditure have the expected effect on economic growth, a 1%
increase in the share of these expenditures in gross domestic product will increase by about
5.4% annual growth rate of real GDP. This result outstanding the positive effects of
expenditures on education, health, infrastructure on growth.
The unproductive expenditure, also confirm the economic theory by having a
negative impact on growth. Thus, a 1% increase in the share of these expenditures in GDP
will cause a decrease of approximately 3.43% annual rate of growth of real GDP.
To check if the model is valid, should be checked the normality assumption for
errors, homoskedasticitate hypothesis and assumption autocorrelation of errors. We begin
with the assumption of normality of errors for which is applied the Jarque-Bera test and the
results are presented in the figure below:
8

Series: Residuals
Sample 2006Q1 2012Q4
Observations 28

7
6
5
4
3
2
1
0
-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

7.45e-15
-0.124067
7.945447
-9.018536
4.608935
-0.320942
2.309992

Jarque-Bera
Probability

1.036148
0.595667

10.0

Figure 4 - Jarque-Bera test results
Source: own processing using Eviews
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The null hypothesis that the errors are normally distributed (H0: ε ~ N) and
alternative hypothesis (H1: ε ≠ N). As can be seen associated probability of relevance test is
more than 5%, so the null hypothesis is accepted, the accepted idea that the errors are
normally distributed. In our case, the errors have a distribution platykurtic, Kurtosis
coefficient, stood at 2.30.
The second hypothesis, homoskedasticitate assumption is an important one. If this
assumption is violated, the model can be considered invalid. White test is a statistical test
that determines whether the residual variance of a variable in a regression model is constant.
In this case, since the probability associated with the test is greater than 5% relevance
threshold, the null hypothesis can be rejected, that there is no heteroskedasticity.
Last test applied is Breusch-Godfrey test in order to verify the hypothesis of
autocorrelation of errors.
Table 2
Test Breusch – Godfrey results
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

11.53505
14.33240

Prob. F(2,22)
0.0544
Prob. Chi-Square(2) 0.0508

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/18/13 Time: 18:15
Sample: 2006Q1 2012Q4
Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CH_PROD_SA
CH_NEPROD_SA
CH_ALTELE_SA
RESID(-1)
RESID(-2)

-9.944851
-6.412933
2.100136
-0.620578
0.665052
0.200120

-1.462709
-1.854344
2.011526
-0.243143
3.306281
1.036790

0.1577
0.0771
0.0567
0.8101
0.0032
0.3111

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.511871
0.400933
3.567289
279.9621
-71.96457
4.614019
0.004972

6.798928
3.458330
1.044051
2.552316
0.201148
0.193019

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

7.45E-15
4.608935
5.568898
5.854370
5.656170
1.767036
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Based on Breusch-Godfrey test can be concluded that the null hypothesis of
absence of autocorrelation is accepted as the probability associated with the test is greater
than the threshold of significance.

5. Conclusions
This study was based on investigating the impact of each budget expense
categories - productive, unproductive and others, on growth in the period 2006-2012, using
multiple linear regressions.
Based on the results, we can make the following conclusions:
- between budget expenditure and economic growth there is an inverse relationship,
i.e. spending increase is a decrease in economic growth and vice versa,
- productive expenditure have the expected impact on economic growth, that is
positive and significant, between these two variables there is a direct relationship,
- unproductive expenditure influence significantly and negatively economic growth in
the period under review, confirming economic theory
- expenditure included in other expenses have a insignificant impact on economic
growth, as illustrated and economic literature.
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MONEDĂ, INSTITUŢII FINANCIARE ŞI ECONOMIE NOMINALĂ
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PARAMETRI, PUNCTE ŞI FAZE SEMNIFICATIVE
ALE CICLULUI ECONOMIC
Camelia BĂLTĂREŢU71
Abstract: Economic cyclicality manifests at the macroscopic level,
phenomenological form as the economic cycle. We could say that the economic cycle is
economic cyclical expression segmented at a time of the latter period. This paper presents
the most general causal mechanisms that generate dynamic cyclical economic behaviour, a
proposal to define the economic cycle highlighting the existence of a repetitive structural
pattern in each period of the economic cycle and two categories of elements of the economic
cycle: points and significant phase.
Keywords: economic cycle, depression, recession
JEL Classification: E32, F44, O11

Introducere
Ciclul economic este forma fundamentală de manifestare macroscopică a ciclicităţii
economice, care la rândul ei reprezintă o specie de ciclicitate socială, adică o ciclicitate care
se produce în sistemele sociale dar afectează o componentă anume a acestor sisteme şi
anume componenta economică. Prin componentă economică a sistemelor sociale înţelegem
componenta care cuprinde comportamente ale subiecţilor destinate să asigure schimbul de
substanţă, energie şi informaţie dintre sistemul social şi mediul natural ala acestuia, dar care
implică intenţionalitate şi scopuri. În consecinţă, activitate economică există doar în sistemele
sociale culturale, adică acele sisteme sociale în care regăsim subiecţi culturali. Desigur, asta
nu exclude existenţa, în sistemul în cauză, a subiecţilor non-culturali, deşi, în cazul
sistemelor sociale naturale, existenţa subiecţilor culturali este exclusă. Facem distincţie între
fiinţe umane şi fiinţe umane culturale72: de exemplu, o fiinţă umană (ca origine biologică) care
se naşte (prin accident, desigur) şi trăieşte exclusiv într-un sistem social natural nu conferă
acelui sistem, prin simpla sa prezenţă, calitatea de sistem social cultural, deoarece individul
în cauză este o fiinţă umană fără a fi şi o fiinţă culturală73. Pe de altă parte, o fiinţă culturală
nu implică decât fiinţa umană.
Cele mai generale mecanisme cauzale care generează dinamica ciclică a
comportamentului economic în interiorul acestor sisteme sunt următoarele:
1. o ciclicitate generată de dinamica disponibilităţilor de resurse economice74.
Această ciclicitate are caracterul unei necesităţi intra-contingente, adică odată declanşată
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Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti, România, cbaltaretu@yahoo.com
72
În acest sens, preferăm să vorbim despre sisteme sociale culturale şi nu despre sisteme sociale umane.
73
Culturalitatea este dobândită exclusiv prin trăirea nemijlocită (şi un interval de timp suficient de mare, deşi este dificil să se
stabilească mărimea concretă a acestui interval – aici este nevoie de conlucrarea dintre biologi, fiziologi, psihologi,
antropologi, sociologi) într-un sistem social cultural.
74
Resursele economice sunt acele disponibilităţi, accesibile praxiologic (adică axiologic şi tehnologic, concomitent) de
substanţă, energie şi informaţie indispensabile satisfacerii nevoilor economice într-un sistem social cultural, SSC. Prin nevoi
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paradigma economică dintr-un sistem social uman, dinamica resurselor este condiţionată în
mod necesar de parametrii acestei paradigme75. Numim această ciclicitate ciclicitate de
fundal (CF) şi considerăm că ea are caracter relativ neted şi predictibil76;
2. o ciclicitate generată de dinamica nevoilor economice. Această ciclicitate are
caracterul unei contingenţe intra-necesitate şi este mult mai volatilă şi mai puţin netedă decât
ciclicitatea de fundal. Ciclicitatea generată de dinamica nevoilor economice rămâne, însă,
relativ predictibilă. Numim această ciclicitate ciclicitate de bază (CB);
3. o ciclicitate generată de dinamica instituţiilor (normelor) care reglementează
sistemul social. Această ciclicitate are caracterul tot al unei contingenţe intra-necesitate şi
are gradul cel mai ridicat de volatilitate, respectiv de non-netezime. Ea este relativ
impredictibilă. Numim această ciclicitate ciclicitate de impuls (CI).
Aceasta înseamnă că ciclicitatea care se manifestă, factual, într-un sistem social
cultural, SSC, este o rezultantă a celor trei ciclicităţi menţionate. Graficul 1 încearcă să
ilustreze această concluzie:

Graficul 1 - Ciclicitatea factuală, într-un SSC,
ca rezultantă a celor trei ciclicităţi fundamentale
Sursa :Calcule proprii

economice înţelegem acele nevoi ale subiecţilor culturali care, prin satisfacerea lor, garantează menţinerea (uneori şi o
anumită dezvoltare) a existenţei biologice a acestor subiecţi.
75
De exemplu, paradigma optimalităţii (în care se află astăzi toate SSC de pe Pământ) va genera o anumită ciclicitate a
disponibilităţilor de resurse economice, pe când paradigma sustenabilităţii (în curs de instituire) va genera o altă ciclicitate a
acestor disponibilităţi. Observăm, aşadar, o dublă dependenţă corelată (adică o inter-dependenţă) între disponibilităţile de
resurse economice şi paradigma economică a unui SSC.
76
Caracterul relativ neted (fără puncte unghiulare) şi caracterul relativ predictibil al acestei ciclicităţi îi conferă o anumită
rigiditate, care se manifestă într-o volatilitate foarte scăzută. Acesta este motivul pentru care am numit-o ciclicitate de fundal.
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Descrierea problemei
Ciclicitatea economică exprimă o trăsătură fundamentală a fenomenologiei
sistemului social cultural. Caracterul fundamental al ciclicităţii rezidă în câteva predicate de
necesitate ale acesteia din urmă, în raport cu orice SSC:
a. inerenţa ciclicităţii economice: este imposibil ca un SSC să nu prezinte un
caracter ciclic al fenomenologiei economice;
b. dependenţa de cale a ciclicităţii economice: ciclicitatea economică este în mod
structural influenţată de paradigma economică adoptată de SSC în cauză;
c. dubla origine a ciclicităţii economice: ciclicitatea economică dintr-un SSC nu este
nici exclusiv endogenă, nici exclusiv exogenă; de fapt, ea îşi are originile cauzale atât în
interiorul SSC, cât şi în mediul natural al acestui SSC.
Ciclul economic reprezintă forma obiectivată a ciclicităţii economice. Cu alte cuvinte,
ciclicitatea economică se manifestă, la nivel macroscopic, fenomenologic, sub forma ciclului
economic. Într-o primă instanţă, am putea defini ciclul economic ca fiind ipostazierea
concretă (adică istorică, factuală) a proprietăţii de ciclicitate a comportamentului economic al
subiecţilor culturali dintr-un SSC. Am mai putea spune că ciclul economic reprezintă expresia
ciclicităţii economice segmentată la o perioadă77 a acesteia din urmă.

Rezultate obţinute
Definiţia ciclului economic
Pe baza celor expuse mai sus, propunem următoarea definiţie a ciclului economic:
un proces obiectiv referitor la comportamentul78 economic din cadrul sistemelor sociale
culturale, care parcurge, în mod repetitiv, o structură cinematică relativ invariantă.
Câteva explicaţii pot fi utile aici:
- ciclul economic este de natura unui proces: aceasta înseamnă că ciclul economic
are o anumită desfăşurare în timp (pentru moment rămânem tot la timpul de ceas), fiind
supus unor relaţii (sau mecanisme) de cauzalitate, aşa cum au fost acestea descrise în
modul cel mai general la discuţia despre ciclicitatea economică;
- acest proces are o manifestare obiectivă79: aceasta înseamnă că ciclul economic
se produce în realitatea materială şi instituţională a SSC (el nu este, de exemplu, doar un
proces virtual, desfăşurat în minţile subiecţilor culturali din SSC dat);

Conceptul de perioadă a ciclului economic (manifestare a periodicităţii ciclicităţii economice) va fi definit imediat mai jos.
Deşi, aşa cum am arătat anterior, unul dintre mecanismele ciclicităţii este cinematica resurselor economice disponibile, în
ultimă instanţă ciclul economic caracterizează, de fapt, comportamentul subiecţilor culturali (mai ales că însăşi cinematica
resurselor economice disponibile este efectul tot al acestui comportament – adică al comportamentului economic). Întrucât
cinematica sistemelor naturale (sau sistemelor sociale non-culturale) are tot un caracter ciclic, propunem ca ciclul acestora
să se numească ciclu ecologic. Desigur, ciclul economic poate fi considerat o specie de ciclu ecologic şi anume ciclul
ecologic generat de subiecţi culturali.
77
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- ciclul economic afectează întreaga realitate economică a SSC, dar, în esenţă, el
poate fi descris, analizat şi, în anumite condiţii, chiar prognozat, exclusiv cu privire la
comportamentul economic al subiecţilor culturali. Desigur, asta nu înseamnă că reducem
cauzalitatea şi fenomenologia ciclului economic la comportamentul economic al subiecţilor
culturali80, ci doar că utilizăm cel mai semnificativ proxy pentru manifestarea ciclicităţii
economice;
- ciclul economic conţine un pattern structural care se reia, relativ invariabil, în
fiecare perioadă a acestuia. Recunoaşterea pattern-ului structural al ciclului economic
necesită, desigur, un protocol de recunoaştere, care trebuie să conţină cel puţin următoarele
componente: a) un benchmark al structurii ciclului economic (fie furnizat de experienţă, fie
furnizat de teoria economică); b) o modalitate de observare/cuantificare a ciclului economic
pe fiecare perioadă a acestuia; c) un algoritm de comparare a benchmark-ului cu ciclul
curent şi de stabilire a gradului de invarianţă a pattern-ului în două perioade diferite ale
acestuia (fie congruente temporal, fie nu, în funcţie de scopurile cercetării).
Parametrii ciclului economic
Ciclul economic are o serie de caracteristici care îl particularizează de la un SSC la
altul, sau chiar de la un moment la altul al aceluiaşi SSC. Aceste caracteristici, pe care le vom
denumi parametri81 ai ciclului economic sunt următoarele patru şi sunt redate în graficul 2:
1. perioada: reprezintă intervalul temporal, măsurat cu timpul de ceas, la care ciclul
economic repetă o manifestare fenomenologică aleasă82. Perioada ciclului economic (pe care
o notăm cu

), care nu este constantă în timp83, are o semnificaţie foarte importantă atât

pentru analiza ciclului economic, cât şi pentru gestionarea sa strategică sau operaţională;
2. amplitudinea: reprezintă valoarea extremă (fie minimă, fie maximă) atinsă de
mărimea economică aleasă pentru cuantificarea ciclului economic, pe parcursul unei
perioade. Notăm amplitudinea ciclului economic cu . Nici ea nu are o valoare constantă, dar
este prezumată a fi constantă pe parcursul perioadei analizate. Trebuie precizat faptul că,

Manifestarea obiectivă a ciclului economic nu înseamnă că şi cauzalitatea sa este exclusiv obiectivă (aşa cum am văzut la
mecanismele ciclicităţii economice, mecanismul normativ – esenţialmente subiectiv – este inclus în structura cauzalităţii
ciclului economic).
80 Dacă am face asta, am renunţa complet la analiza cauzală (care este singura sursă de explicaţie de tip ştiinţific) şi ne-am
limita la un behaviorism economic (există, desigur, şi asemenea abordări pe care le considerăm para-ştiinţifice).
81 Parametrii ciclicităţii economice nu au valori cantitative fixe, ci acestea diferă, atât în timp, cât şi în spaţiu, fiind efecte
cumulate ale unei multitudini de caracteristici ale SSC în cauză.
82 Manifestarea fenomenologică a ciclicităţii, pe baza căreia se determină perioada acesteia, trebuie să fie definitorie pentru
ciclicitatea economică, şi nu accidentală. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că nu poate lipsi niciodată din manifestarea
ciclicităţii, sub sancţiunea pierderii naturii ciclicităţii.
83 În teoria economică sunt nenumărate propuneri de clasificare a ciclurilor economice tocmai pe baza constanţei perioadei
lor (cicluri anuale, decenale, seculare). Pe de o parte, unitatea de măsură utilizată este timpul de ceas (despre care vom
arăta, pe parcursul studiului, că este inadecvată), iar, pe de altă parte, se prezumă că această perioadă (chiar măsurată cu
timpul de ceas) este un invariant al ciclului economic. Deşi căutarea de invarianţi în fenomenologia economică este meritorie
(reprezintă chiar esenţa ştiinţificităţii, în opinia noastră), nu perioada ciclului economic este invariantul cel mai relevant al
acestuia. În finalul studiului, vom face câteva propuneri în acest sens.
79
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chiar pe parcursul unei perioade date, valoarea minimă a lui

poate să difere de valoarea sa

maximă84;
3. trendul: reprezintă panta dreptei care uneşte două valori succesive ale
amplitudinii unui parametru descriptiv semnificativ al ciclului economic. Notăm acest
parametru cu

;

4. unghiul evolutiv: reprezintă unghiul format de dreptele care unesc, pe de o parte,
două maxime succesive (care ţin de două perioade succesive) ale ciclului economic iar, pe
de altă parte, două minime succesive ale ciclului economic. Notăm acest parametru cu

.

Graficul 2 - Parametrii ciclului economic
Sursa :Calcule proprii
În mod uzual, precizarea ciclului economic se face pe baza unuia dintre parametrii
săi, şi anume pe baza perioadei. În acest sens, ciclul economic este definit ca reprezentând
intervalul de timp în care un anumit punct semnificativ al ciclului economic85 se repetă, sau ca
intervalul de timp scurs între două obiectivări ale aceluiaşi punct semnificativ al ciclului
economic.
Puncte semnificative ale ciclului economic
Prin punct semnificativ al ciclului economic înţelegem punctul (momentul de timp de
ceas) care separă două faze distincte dar contigue ale acestuia. Prin fază a ciclului economic
înţelegem un comportament omogen al sistemului economic în cauză, bazat pe auto-reglări
de tip pro-ciclic86 ale acestuia.
Să reluăm schema grafică stilizată a unui ciclu economic:
Considerăm că benchmark-ul faţă de care se măsoară trebuie considerat o mărime endogenă a ciclului economic. În
acest sens, propunem ca amplitudinea să se măsoare faţă de dreapta care uneşte punctele de inflexiune ale perioadei
analizate a ciclului economic (fie pe verticală, cum se procedează şi la metoda celor mai mici pătrate utilizată în regresiile
liniare, fie perpendicular pe dreapta menţionată, ceea ce ni se pare mai riguros, deoarece trebuie măsurată distanţa faţă de
benchmark-ul considerat – această a doua opţiune este reprezentată în figura nr. 3 printr-o dreaptă punctată).
85 Despre punctele semnificative ale ciclului economic vom discuta în paragraful imediat următor.
86 Auto-reglările de tip pro-ciclic sunt auto-reglări bazate pe feed-back pozitiv ale sistemului economic în cauză.
84
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Graficul 3 - Puncte semnificative ale ciclului economic
Sursa :Calcule proprii
Conform graficului

3,

punctele

semnificative

ale

ciclului

economic87

sunt

următoarele88:
1. punctul de întoarcere inferior (PII): este punctul în care ciclul economic atinge o
valoare minimă (din perspectiva indicatorului macroeconomic de măsurare a amplitudinii
ciclului economic – de obicei PIB, fie ca valoare absolută, fie ca valoare de intensitate, fie ca
ritm). Dacă am considera că ciclul economic este modelat de o funcţie (algebrică sau
transcendentă) de gradul 3 şi care admite derivată de ordinul 2 (pentru a avea puncte de
inflexiune89), având ca variabilă timpul de ceas,
, cu

, de exemplu funcţia:

, unde

, atunci punctul de întoarcere inferior este soluţie reală a ecuaţiei

. Să admitem că această soluţie reală este

. Atunci valoarea lui

. De menţionat faptul că,

produce decolarea sistemului economic analizat90 este
în punctul de întoarcere inferior, limitele laterale ale funcţiei
, respectiv

la care se

sunt infinite şi de semn contrar:

;

2. punctul de inflexiune ascendent (PIA): este punctul în care se schimbă
convexitatea graficului funcţiei

, care, dintr-o curbă convexă devine o curbă concavă.

Punctul de inflexiune ascendent este o soluţie reală a ecuaţiei

. Să admitem că

Desigur, punctele semnificative (ca şi, ulterior, fazele semnificative) ale ciclului economic vor fi analizate doar pe parcursul
unei perioade, adică pe lungimea intervalului notat pe axa abscisei (pe care se măsoară timpul de ceas) cu P.
88 În funcţie de punctul din care se măsoară perioada (perioada durează până când un punct analog celui considerat ca
punct iniţial apare pentru prima dată în fenomenologia ciclului economic (în cazul considerat în figura 1, este vorba despre
punctul de decolare – identic cu punctul de întoarcere inferior sau, pentru cel de-al doilea mod de măsurare a perioadei,
punctul de întoarcere superior).
89 Punctele de inflexiune sunt soluţii ale derivatei de ordinul 2 a funcţiei care descrie ciclul economic.
90 Punctul de întoarcere inferior coincide cu punctul de reluare a creşterii economice din situaţia de depresiune (depresiunea
este o fază a ciclului economic, despre care se va vorbi mai departe), sau cu punctul de decolare (take-off )
87
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această soluţie este

. Atunci valoarea lui

convexităţii graficului funcţiei

la care se produce schimbarea

. De menţionat faptul că, în punctul de

este

inflexiune ascendent, limitele laterale ale funcţiei

sunt finite, egale între ele şi egale cu

valoarea funcţiei în acel punct:

;

3. punctul de întoarcere superior (PIS): este punctul în care ciclul economic atinge o
valoare maximă. Acest punct este soluţie reală a ecuaţiei
soluţie reală este

. Atunci valoarea lui

la care se produce întoarcerea sistemului

. De menţionat faptul că, în punctul de întoarcere

economic analizat91 este
superior, limitele laterale ale funcţiei
respectiv

. Să admitem că această

sunt infinite şi de semn contrar:

,

;

4. punctul de inflexiune descendent (PID): este punctul în care se schimbă din nou
convexitatea graficului funcţiei

, care, dintr-o curbă concavă devine o curbă convexă.

Punctul de inflexiune descendent este o soluţie reală a ecuaţiei
această soluţie este
convexităţii graficului funcţiei

. Atunci valoarea lui
este

inflexiune ascendent, limitele laterale ale funcţiei

. Să admitem că

la care se produce schimbarea

. De menţionat faptul că, în punctul de
sunt finite, egale între ele şi egale cu

valoarea funcţiei în acel punct:

.

Cele patru puncte sunt evidenţiate grafic în graficul 4:

Graficul 4 - Valorile punctelor semnificative ale ciclului economic
Sursa :Calcule proprii

Punctul de întoarcere superior coincide cu punctul de reluare a descreşterii economice din situaţia de expansiune
(expansiunea este o fază a ciclului economic, despre care se va vorbi mai departe).
91

79

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Faze semnificative ale ciclului economic
Punctele semnificative ale ciclului economic generează şi fazele semnificative ale
acestuia, aşa cum s-a arătat mai sus. Acestea sunt:
1. faza de expansiune (FE): este faza cuprinsă între punctul de întoarcere inferior
(PII) şi punctul de inflexiune ascendent (PIA). Se caracterizează prin creştere accelerată a
valorii măsurate a ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcţia

va avea o formă

convexă în această fază, ceea ce, din punct de vedere analitic, înseamnă că
pentru

,

;
2. faza de consolidare (FC): este faza cuprinsă între punctul de inflexiune ascendent

(PIA) şi punctul de întoarcere superior (PIS). Se caracterizează prin creştere decelerată a
valorii măsurate a ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcţia

va avea o formă

concavă în această fază, ceea ce, din punct de vedere analitic, înseamnă că
pentru

,

;
3. faza de recesiune (FR): este faza cuprinsă între punctul de întoarcere superior

(PIS) şi punctul de inflexiune descendent (PID). Se caracterizează prin scădere accelerată a
valorii măsurate a ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcţia

va avea o formă

concavă în această fază, ceea ce, din punct de vedere analitic, înseamnă că
pentru

,

;
4. faza de depresiune (FD): este faza cuprinsă între punctul de întoarcere inflexiune

descendent (PID) şi punctul de întoarcere inferior (PII). Se caracterizează prin scădere
decelerată a valorii măsurate a ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcţia

va

avea o formă convexă în această fază, ceea ce, din punct de vedere analitic, înseamnă că
, pentru

.

Cele patru faze ale ciclului economic sunt evidenţiate în graficul 5:

Graficul 5 - Fazele ciclului economic
Sursa :Calcule proprii
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Concluzii
Ciclicitatea economică exprimă o trăsătură fundamentală a fenomenologiei
sistemelor sociale culturale, manifestarea ei la nivel macroscopic, fenomenologic, fiind sub
forma ciclului economic. Ciclul economic conţine un pattern structural care se reia, relativ
invariabil, în fiecare perioadă a acestuia. Fiind de natura unui proces, ciclul economic are o
anumită desfăşurare în timp, fiind supus unor relaţii (sau mecanisme) de cauzalitate. De
asemenea ciclul economic are o serie de caracteristici (numite parametri: perioadă,
amplitudine, trend, unghi evolutiv) care îl particularizează de la un sistem social cultural la
altul, sau chiar de la un moment la altul al aceluiaşi sistem. Pe baza celor expuse mai sus,
propunem o definiţie a ciclului economic, şi pornind de la această definiţie, am evidenţiat
două categorii de elemente definitorii ale ciclului economic: puncte şi faze semnificative ale
ciclului economic.
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DEGRADAREA DEMOGRAFICĂ ŞI SISTEMUL FINANCIAR
Dr.Tudor CIUMARA92
Abstract: This paper addresses the implications of demographic degradation for the
financial system. It summarizes the key demographic changes that can be expected in the
future in Romania, as they are revealed by up to date demographic data and analyses,
drawing the conclusion that they can be described as being degradative. The paper reviews
the literature on demographic changes impact on the financial system. It looks at the medium
and long term impact of these demographic changes on different sectors of the financial
system, i.e. on credit institutions, pension funds, insurance companies, investment funds,
presenting the main influences that can be expected. We draw conclusions about the
challenges posed by the demographic changes to financial institutions and to financial
stability in Romania.
Keywords: demographic degradation, demographic change,
financial system, aging population.
JEL Classification: G20, J11, O16

Introducere
Această lucrare pleacă de la ideea că populaţia reprezintă un element crucial pentru
sistemul financiar şi funcţionarea acestuia. Ca urmare, modificările unor caracteristici ale
populaţiei influenţează şi funcţionarea şi condiţiile evoluţiei acestui sistem financiar. Între
multiplele modificări ale caracteristicilor populaţiei, din perspectiva acestui material reţin
atenţia acelea cărora li se poate atribui un caracter preponderent negativ, care să se poată
încadra în noţiunea de ―degradare demografică‖. Pentru exemplificare, considerăm că
modificările în dimensiunea şi structura populaţiei au atât o influenţă directă asupra
sistemului financiar (de pildă, prin scăderea numărului persoanelor care fac depozite sau iau
credite bancare) cât şi indirect (spre exemplu, prin scăderea numărului de întreprinderi din
economie, ca urmare a scăderii numărului de antreprenori, angajaţi şi/sau clienţi ai
acestora).
Pentru început, trebuie clarificaţi doi termeni importanţi folosiţi în material. Primul
dintre aceştia, degradarea demografică, se referă la modificarea nedorită, deteriorarea unor
caracteristici demografice. Un termen alternativ, folosit în literatura de specialitate este şi cel
de declin demografic (Gheţău, 2004). Folosind un termen cu clare conotaţii negative, precum
cel de degradare, nu se intenţionează formularea unei teze de pe o poziţie subiectivă ci
analiza distinctă a acelor elemente negative ale evoluţiilor demografice ce par în prezent a fi
în mod special mai importante. Cel de-al doilea termen a cărui înţelegere în contextul
prezentei lucrări trebuie clarificată este cel de sistem financiar. În sens larg, prin sistem
financiar ne referim la ansamblul instituţiilor şi pieţelor financiare din economie. Într-un sens
ceva mai restrâns şi mai clar delimitat, în această lucrare prin sistem financiar se înţelege
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suma instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare, a societăţilor de asigurare şi a
fondurilor de pensii private şi de investiţii.

Descrierea problemei
Modificările nedorite ale caracteristicilor demografice, aşa cum le analizăm în acest
material, se referă, în cea mai mare măsură, la următoarele elemente:

a. Vârsta populaţiei (fie ea medie şi/sau mediană),
respectiv structura pe vârste a populaţiei.
În prezent, cea mai discutată problemă referitoare la această caracteristică o
reprezintă tendinţa de îmbătrânire a populaţiei (există desigur şi situaţii în care şi întinerirea
populaţiei poate să ridice probleme, deşi într-un astfel de caz probabil că termenul de
degradare demografică ar fi mai puţin potrivit). În cazul României, ultimele date disponibile
(Institutul Naţional de Statistică, 2013b) indică în mod clar continuarea tendinţei de
îmbătrânire accelerată a populaţiei.
După cum se remarcă din datele prezentate în Tabelul 1, în ultimele decenii se
constată o creştere constantă şi semnificativă a vârstei populaţiei din România, evoluţie ce
se datorează atât scăderii numărului de nou-născuţi cât şi creşterii duratei medii a vieţii.
Această situaţie are efecte asupra sistemului financiar prin prisma faptului că indivizii au un
comportament financiar distinct în diferitele etape ale vieţii. Pe măsură ce înaintează în
vârstă se modifică atât veniturile indivizilor cât şi obiectivele individuale şi orizontul de timp
avut în vedere în stabilirea acestor obiective. În funcţie de aceste modificări sunt preferate şi
instrumentele financiare diferite, ceea ce are influenţă directă asupra instituţiilor financiare ce
pun la dispoziţia populaţiei aceste instrumente.
Tabel 1
Evoluţia vârstei medii şi mediane a populaţiei României
1992
2002
Vârsta medie
35,1
37,8
Vârsta mediană
32,5
34,1
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2013a

2011
40,6
39,1

Un element care credem că trebuie avut în vedere este şi posibila dilatare a
principalelor etape ale vieţii indivizilor. Creşterea duratei medii a vieţii nu înseamnă în mod
necesar o simplă prelungire a bătrâneţii ci poate însemna şi o extindere a altor etape
semnificative ale vieţii. În sprijinul acestei afirmaţii putem folosi datele statistice ce
evidenţiază creşteri şi în ceea ce priveşte vârsta medie la căsătorie sau vârsta medie a
părinţilor la naşterea primului copil. Aceste aspecte conduc la ideea unei atenuări a
impactului îmbătrânirii populaţiei asupra sistemului financiar. Faptul că vârsta medie a
populaţiei creşte, nu presupune strict o creştere echivalentă a cererii pentru produsele
financiare specifice persoanelor mai vârstnice, în detrimentul celorlalte. Trebuie însă
remarcat faptul, vizibil şi în graficul 1 de mai jos, că există în structura populaţiei generaţii
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mai bine reprezentate (precum cea născută în perioada 1968-1971) care înaintează în vârstă
şi, cu sau fără dilatări ale etapelor vieţii, produc schimbări majore în economie şi în sistemul
financiar.

Graficul 1 – Populaţia României pe grupe de vârstă
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2005, 2013b

b. Migraţia internaţională
În

graficul

2

redăm

evoluţia

numerică

a

populaţiei

României,

conform

recensămintelor realizate în ultimii 65 de ani. Un interes deosebit îl prezintă scăderea
notabilă din ultimii 20 de ani a numărului persoanelor. Surse oficiale (analizele realizate de
Institutul Naţional de Statistică la prezentarea rezultatelor finale ale recensământului din
2011) indică faptul că în ultimul deceniu sporul natural negativ a contribuit cu doar 22.5% la
scăderea populaţiei rezidente, restul de 77.5% din contribuţie fiind pus pe seama migraţiei
externe.

Graficul 2 – Populaţia României la recensământ
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2013b
În aceste condiţii, considerăm că migraţia externă, fie ea şi temporară, joacă un rol
important în ceea ce denumim degradare demografică. Un element suplimentar, ce întăreşte
această idee, este acela că migraţia externă este specifică în special populaţiei în vârstă de
muncă şi chiar populaţiei cu potenţial profesional deosebit (medici şi alte categorii de
personal medical, cercetători, absolvenţi de liceu cu aptitudini deosebite etc.).
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Din punct de vedere al interacţiunii cu sistemul financiar, influenţele migraţiei
externe sunt multiple. Tinerii care pleacă să muncească în străinătate, spre exemplu, au
şanse mult mai mici să contracteze credite imobiliare în România sau să contribuie la fonduri
private de pensii. Un efect pozitiv care ar putea fi reţinut ar fi cel indus de remitenţele celor
plecaţi să muncească în străinătate. Sumele trimise de aceştia sunt semnificative şi intră în
circuitul economic, chiar daca nu întotdeauna parcurg un traseu complet prin intermediul
instituţiilor financiare.

c. Raportul de dependenţă
(numărul tinerilor şi bătrânilor, raportat la populaţia în vârstă de muncă)
Datele oficiale (INS, 2013a) indică o înrăutăţire a raportului de dependenţă
demografică a vârstnicilor în ultimii 20 ani. Tendinţa de creştere a numărului de persoane
vârstnice raportat la numărul persoanelor aflate în vârsta de muncă indică o creştere
corespunzătoare a presiunii asupra fondului de pensii. Acest indicator va cunoaşte o
înrăutăţire accentuată peste aproximativ 25 ani, odată cu pensionarea persoanelor din
generaţia supradimensionată a decreţeilor. Dincolo de efectul asupra fondului de pensii,
cresc presiunile şi asupra bugetelor individuale ale familiilor, ceea ce induce şi modificări în
interacţiunea acestor familii cu sistemul financiar.

d. Structura populaţiei după starea civilă;
Datele prezentate în graficul 3 relevă schimbări structurale în ceea ce priveşte
starea civilă a populaţiei în ultimul deceniu. Se observă în cea de a doua reprezentare din
graficul 3, o scădere în 2011 faţă de 2002 a numărului persoanelor căsătorite în vârstă de
până la de 34 ani. Acest fapt are un impact direct asupra numărului de credite imobiliare,
printre altele. În cea de a treia reprezentare se observă o creştere substanţială între 2002 şi
2011 a numărului de văduvile în vârstă de peste 75 ani. Putem aprecia că această situaţie
are un impact semnificativ asupra bugetelor familiilor aflate în categoriile de vârstă 50-59 ani
(copii persoanelor văduve, care trebuie să aloce mai multe resurse, inclusiv financiare,
pentru îngrijirea lor). În cea de a patra reprezentare observăm o creştere pe multe categorii
de vârstă a numărului persoanelor divorţate. Putem interpreta că această evoluţie are
influenţe mixte atât asupra cererii de credite imobiliare sau de consum cât şi asupra
economisirii.

85

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

Graficul 3 – Structura populaţiei după starea civilă
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2005, 2013b

e. Nivelul de instruire;
Nivelul de instruire în general şi educaţia financiară în special joacă un rol important
în modelarea comportamentului financiar al populaţiei. Datele statistice disponibile cu privire
la nivelul de instruire lasă suficient loc pentru interpretări diverse. Gradul de educaţie
financiară nici nu este cuprins în datele statistice oficiale, ridicând suficiente probleme de
definire. Cu toate acestea există studii, chiar concentrate asupra cazului României
(Stănculescu 2010a, Stănculescu 2010b) care pot fi utilizate pentru a evalua sau determina
impactul nivelului de instruire asupra comportamentului financiar şi deci asupra sistemului
financiar.
Includerea nivelului de instruire între elementele importante ale degradării
demografice poate părea hazardată prin prisma datelor statistice ce relevă o creştere a
nivelului de educaţie a populaţiei. Considerăm însă că într-o analiză cuprinzătoare ar trebui
făcută distincţia între cantitatea de educaţie (măsurată în anii de şcoală sau niveluri de
educaţie) şi calitatea educaţiei. Există în prezent argumente care sugerează o scădere
accentuată a calităţii educaţiei formale, ceea ce ar putea justifica includerea acestui element
în categoria degradării demografice.
Pare justificată ipoteza că pentru instituţiile financiare – fie ele bănci, societăţi de
asigurări sau fonduri de investiţii – o populaţie mai puţin educată poate însemna o utilizare
mai redusă a produselor financiare, cu precădere a celor mai sofisticate sau o creştere a
nivelului de risc asumat, ca urmare a unor comportamente financiare bazate pe cunoştinţe
insuficiente sau evaluări eronate.

f. Morbiditatea;
Morbiditatea este o altă caracteristică demografică ce poate avea impact asupra
comportamentului financiar al populaţiei şi în consecinţă asupra sistemului financiar. Ne
putem referi la studiul lui Rosen şi Wu (2004) care evidenţiază importanţa stării de sănătate
a indivizilor asupra deciziilor financiare ale acestora. Din acest studiu reiese, de exemplu,
preferinţa pentru investiţii cu grad de siguranţă mai ridicat a persoanelor cu probleme de
sănătate. Astfel de preferinţe sunt cu certitudine relevante pentru instituţiile financiare.
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Nu avem date clare şi de actualitate în acest moment pe care să le folosim pentru a
observa o evoluţie, fie ea pozitivă sau negativă, a indicatorilor legaţi de morbiditate. Există
însă informaţii ce indică o alterare a stării de sănătate a populaţiei, pe anumite dimensiuni,
ceea ce ar putea fundamenta unele analize suplimentare.

g. Comportamentul procreativ şi fertilitatea;
Şi aceste caracteristici demografice au o importanţă aparte prin prisma modului în
care este influenţat sistemul financiar. Referindu-ne în principal la scăderea numărului de
copii, atât raportat la totalul populaţiei (graficul 1) cât şi la nivel de familie, dar şi la creşterea
vârstei medii a părinţilor la naşterea copiilor, ne putem raporta şi în acest caz la ciclul de
viaţă al persoanelor şi gospodăriilor. Există etape din acest ciclu în care atenţia acordată
copiilor joacă un rol important, inclusiv pe plan financiar. Ca urmare, modificările înregistrate
pe această caracteristică demografică influenţează comportamentul şi orizonturile financiare
ale gospodăriilor, de aici decurgând şi impactul propagat asupra sistemului financiar. Privind
la efectele ce ar decurge strict din scăderea ratei natalităţii, pe termen scurt şi mediu ar
părea justificată ipoteza unui impact preponderent pozitiv asupra sistemului financiar: fără
presiunile financiare ce decurg din apariţia copiilor într-o familie (sau amânând aceste
presiuni), ar putea rezulta resurse financiare posibil a fi orientate către economisire sau
investiţii.

Concluzii
În cadrul acestui material am urmărit cu precădere realizarea unei treceri în revistă a
principalelor tipuri de schimbări demografice pe care le-am perceput ca având influenţe
negative – de aici şi preferinţa pentru utilizarea termenului de degradare demografice.
Acestor schimbări le-am asociat unele posibile influenţe asupra instituţiilor financiare. Nici nu
am urmărit şi nici nu am realizat o analiză exhaustivă a acestor influenţe. Obiectivul a fost de
a contura o perspectivă nouă, care să servească la fundamentarea unei cercetări mai
aprofundate a modului în care instituţiile financiare trebuie să înglobeze în viziunea lor
strategică schimbările demografice. Presiunile curente fac ca de multe ori analizele
instituţionale să urmărească termen scurte. Schimbările demografice, deşi importante, se
petrec destul de lent, ceea ce conduce deseori la ignorarea lor. Credem însă că aceste
schimbări aduc provocări importante ce nu trebuie ignorate de instituţiile financiare.
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MECANISME DE INFLUENŢĂ
ALE POLITICII MONETAR - CREDITARE ASUPRA
DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Dr.Vladimir CUCIEREVII93
Abstract. The channels of emission distribution by the central bank according to the
international standards are described in the paper. By the operation‟s policy on the open
market, the central bank helps to reduce the interest rate and reduce the budgetary
expenditures on state debt servicing. The analysis indicates that the budgetary channel has
priorities in emission source of distribution, because the fiscal management and monetary
authorities may allow time allocation of emission source by the circulation emission volumes
of government bonds.
Keywords: operation on the secondary market securites,
issuer of government securities, cash
JEL Classification: G22, G28

Introducere
Politica monetar-creditară ca unul din instrumentele de bază a reglementării de stat
a economiei de piaţă se bazează pe două genuri de metode de influenţă

la dinamica

economică şi socială:
i) pe metodele de influenţă directă;
ii) pe metodele de influenţă indirectă.
În aşa condiţii politica monetar-creditară nu se poate mărgini numai cu metodele de
influenţă indirectă şi la elaborarea unor sarcini concrete

permite folosirea metodelor şi

instrumentelor de influenţă directă. Este necesar de a folosi ambele genuri de metode
regulatorii în economiile în procesul de transformare, una din care este economia Moldovei.
În aceste economii se simte o necesitate aspră în coordonarea politicilor fiscale şi monetare,
dar metodele directe sunt mai copleşite în aşa coordonare.
În afară de metoda de influenţă la dezvoltarea economică politica monetar-creditară
include de asemenea mecanisme şi instrumente acestei influenţe. La etapa dată a evoluţiei
cunoaşterii ştiinţifice a practicii realizării politicii monetar-creditare se poate de evidenţiat
două mecanisme - de emisie şi creditare, fiecare din ele foloseşte un oarecare complet de
instrumente regulatorii. Aceste mecanisme au scopuri comune, care se determină de
scopurile strategice a politicii monetar-creditare, în parţial asigurarea dezvoltării economice şi
stabilitatea monedei. Dar totuşi fiecare din ele au a lor scopuri specifice, atingerea cărora
nu numai că pot contribui, dar şi contrazice atingerea scopurilor comune.
La etapa transformării economice rolul cheie în politica monetar-creditară îl joacă
mecanismul de emisie, care include formarea, repartizarea necesităţilor la etapa dată sigure
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ale societăţii şi folosirea pentru asigurarea lor a resurselor financiare, care se creează de
sistemul bancar în procesul de emisie.
Sursa de emisie de pe poziţii instituţionale este venitul întregii societăţi. Deoarece
interesul societăţii prezintă statul, se poate de spus, că sursa de emisie este venitul statului.
Dacă emisia banilor conform legislaţiei în vigoare îi revine trezoreriei de stat, apoi gestionar
al venitului de emisie va fi trezoreria şi direcţionarea

volumelor lui vor fi, obişnuit, la

necesităţile bugetului de stat. Dar majoritatea ţărilor, în parţial Republica Moldova, au întărit
legislativ funcţia emisiei

banilor după sistemul bancar, în rezultatul căreia gestionarea

venitului de emisie este prerogativa sistemului bancar.
În legătură cu specificul activităţii bancare venitul din emisie pentru o bancă
separată, şi banca centrală, nu este venitul în înţelesul financiar al acestei noţiuni. Aceasta
este o sursă tradiţională, care se află la dispoziţia băncilor şi se foloseşte de ele pentru
asigurarea activităţii de statut. Şi numai pe baza ultimei băncile pot forma veniturile şi
beneficiile în înţelegerea lor financiară. De aceia referitor la monedă mai corect este de vorbit
de sursele de emisie decât veniturile de emisie.
Deoarece funcţia de emisie îi revine la ambele componente ale sistemului bancar banca centrală şi băncile comerciale, apoi la gestiunea cu resursele de emisie participă
fiecare din ele. În parţial, băncile comerciale administrează cu acea parte a sursei de emisie,
care prevalează volumele rezervelor obligatorii. Banca centrală administrează toată suma a
sursei de emisie format de ea în rezultatul majorării bazei monetare şi a celei părţi a sursei
de emisie a băncilor comerciale care se plasează în rezervele obligatorii. De vreme ce, cu
cât

în ţară este mai mare norma rezervelor obligatorii, cu atât îi mai mare rolul băncii

centrale în gestiunea sursei de emisie şi mai mică rolul băncilor comerciale. Aceasta
înseamnă, că banca centrală ca administrator a sursei de emisie se bazează nu numai pe
factorul funcţional, dar şi pe factorul reglator a activităţii bancare şi monetare.
Băncile comerciale ca administratori al sursei de emisie în limitele rezervelor libere o
folosesc pentru necesităţile lor, legate de formarea activelor lichide. În rezultatul acestui mod
de folosire, sursa de emisie are posibilitatea să pătrundă în sectorul real pe calea cea mai
scurtă (prin creditarea bancară sau investiţiile agenţilor economici) sau în fondul bugetului de
stat (prin procurarea hârtiilor de valoare pe piaţa primară).

Metodologie şi surse de date
Banca Naţională a Moldovei, de la începutul activităţii sale, de asemenea a fost
orientată pe asemenea principii la formarea mecanismului de emisie (Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei din 21.07.95 nr.548-XIII). Astăzi BNM construieşte relaţiile sale
cu Guvernul referitor la emisia de creditare a deficitului bugetului pe principiile controlate de
practica mondială şi naţională, dar condiţii necesare pentru aceasta în ţară nu sânt formate.
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Gestionarea

datoriei interne a Guvernului Republicii Moldova faţă de Banca

Naţională a Moldovei în anul 2006 (ultimul an când BNM a creditat Guvernul) a fost efectuată
de către Banca Naţională a Moldovei în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2006 nr.291XVI din 16 noiembrie 2005, Legii privind datoria de stat şi garanţiile de stat nr. 943-XIII di 18
iulie 1996 şi Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995.
Datoria statului contractată de la Banca Naţională a Moldovei la situaţia din 31 decembrie
2006 s-a cifrat la 2492,2 mil. lei şi fiind constituită din datoria la împrumuturile contractate
anterior de la Banca Naţională a Moldovei în sumă de 2092,2 mil. lei şi din datoria
reprezentată prin hârtii de valoare de stat în portofoliul Băncii Naţionale a Moldovei – 400,0
mil. lei (la preţul de cumpărare).
Tabelul 1
Dinamica datoriei de stat contractate de la Banca Naţională a Moldovei (mil. lei)
Destinaţia

Sold la
31.12.2005

Împrumuturi contractate
2211,0
anterior de la BNM:
pentru onorarea datoriei
1629,7
externe
pentru finanţarea
261,5
deficitului bugetului de stat
pentru răscumpărarea în
319,8
termen a HVS
HVS în portofoliul BNM
400,0
Total datoria statului către
2611,0
BNM
Sursa: Raportul anual al BNM a.2006.

Împrumuturi
achitate
în anul 2006

Sold la
31.12.2006

118,8

2092,2

118,8

1510,9

60,6

-

261,5

10,5

-

319,8

12,8

-

400,0

16,1

118,8

2492,2

100,0

Pondere
%

Împrumuturile statului au fost revăzute de către Banca Naţională în condiţiile
obţinerii în calitate de gaj a hârtiilor de valoare de stat, pe termen până la 91 de zile, la rata
de piaţă a dobânzii, care a evaluat de la 3,56% anual în luna ianuarie până la 13,69% anual
în luna decembrie. La situaţia din 31 decembrie 2006 rata medie ponderată la portofoliul de
împrumuturi s-a cifrat la 9,26%, faţă de 4,29% la 31 decembrie 2005.
Conform art. 41 din Legea cu privire la Banca Naţională, BNM nu va acorda
împrumuturi şi garanţii sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin
procurarea pe piaţa primară a valorilor mobiliare de stat (art.41 în redacţia Legii nr. 191-XVI
din 30.06.2006,.în vigoare 28.07.2006).
Necătând la rating-ul înalt al guvernelor ca debitori de resurse de emisie şi
posibilitatea bugetului de stat, ca mecanism de a lui folosire pentru necesităţile sociale,
legislaţia multor ţări nu permite băncilor lor centrale nemijlocit de a credita guvernele, dar
indirect – prin operaţiile pe piaţa secundară a hârtiilor de valoare. Aceasta nu numai că
creează pentru banca centrală condiţii convenabile (ea are posibilitate totodată de a susţine
bugetul, de a decide sarcinile sale specifice – a influenţa la lichiditatea băncilor, la
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conjunctura pieţei monetare, etc.), şi contribuie

cu mijlocul suplimentar la minimizarea

riscului de creditare datorită controlului dinainte a posibilităţii de creditare a guvernului pe
piaţa financiară. Deoarece, în Republica Moldova piaţa secundară se află în stadiul
embrional, la noi nu sunt posibilităţi de avea aşa control, care reţine dezvoltarea
împrumuturilor de stat a resurselor de emisie ale BNM.
Tabelul 2
Operaţiunile pe piaţă deschisă efectuate de BNM pe parcursul anilor 2004-2011, mil. lei
Tipul
2004
2005
2006
operaţiunii
Vânzări de
590,2
141,7
946,3
VMS
Operaţii REPO,
de vânzare
933,0
67,8
108,7
de cumpărare
Volumele
tranzacţiilor de
vânzarecumpărare a
308,3
147,7
30,6
HVS pe piaţa
secundară a
hârtiilor de
valoare de stat
Sursa: Rapoartele anuale ale BNM

2007

2008

2009

2010

2011

810,2

1066,9

739,1

3222,8

3493,1

80,1

346,0

0

0

0

179,4

209,3

65,8

81,6

26,3

Operaţiunile pe piaţa deschisă se efectuează prin licitaţii în aşa mod BNM asigură
piaţa cu lichiditatea, efectuând operaţiuni REPO, sau cumpărând active (valori mobiliare sau
valută străină), sau scoate resurse din piaţă, plasând certificatele proprii (CBN). În anul 2006
certificatele Băncii Naţionale a Moldovei împreună cu atragerea depozitelor de la bănci au
constituit principalele instrumente de sterilizare a lichidităţii în sistemul bancar pe parcursul
anului gestionar. Analiza structurii HVS înregistrate în sistemul de înscrieri în conturi la
Banca Naţională a Moldovei (SIC) după deţinători la situaţia din 31 decembrie 2006 denotă
majorarea cotei deţinute de bănci şi micşorarea cotei deţinute de către Ministerul Finanţelor,
ca rezultat al rambursării împrumuturilor în suma prevăzută de Legea bugetului de stat.
Băncile comerciale au deţinut ponderea majoră în valoarea tranzacţiilor de vânzarecumpărare pe piaţa secundară a HVS – 83%, operaţiunile derulate între bănci şi clienţii
acestora – 17%. Volumul redus al tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat pe piaţa secundară
în anul 2011 (26,3 mil. lei) faţă de anul precedent (81,6 mil. lei), pe fundalul majorării
procurărilor pe piaţa primară, denotă interesul băncilor de a menţine titlurile financiare până
la scadenţă în portofoliile investiţionale.
Pe fondul persistării unui nivel înalt al lichidităţii în sistemul bancar pe parcursul
anilor 2010 şi 2011 Banca Naţională a Moldovei a majorat oferta de valori mobiliare de stat
pentru plasare prin licitaţii, care s-au cifrat la 3222,8 şi 3493,1 mil. lei.(tabelul 2.5.3). Valorile
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mobiliare de stat livrate de BNM sau majorat şi în rezultatul convertirii împrumuturilor
acordate anterior statului şi remise anterior.
Analiza operaţiunilor de piaţa deschisă efectuate de BNM în ultimii ani denotă că
Guvernul şi BNM nu depun eforturile cuvenite, ca să învioreze această piaţă şi a înzestra
practica regulatore cu un aşa instrument eficient. Aceasta demonstrează analiza efectuată în
tabelul 2.5.3 pe perioada anilor 2010-2011 unde volumele tranzacţiilor pe piaţa secundară
sunt mici şi BNM dispune de anumite rezerve pentru majorarea volumelor de tranzacţii pe
piaţa secundară a valorilor mobiliare.
Aşa o situaţie necesită o analiză comparativă calitativă a canalelor folosirii surselor
de emisie ale BNM (bugetară, valutară şi creditară) pentru depistarea insuficienţei şi
avantajelor fiecărui luând în consideraţie necesităţile de coordonare a coacţiunilor politicii
monetare şi fiscale ale statului. În acest aspect canalul bugetar are o prioritate mai mare,
deoarece el este acel obiect economic, în care se intercalează nemijlocit interesele şi
scopurile sistemelor fiscale şi monetare. În acest canal interacţionează strâns legate
mecanismele politicii fiscale şi monetar-creditare şi se formează posibilităţi largi pentru
coordonarea lor. La drept vorbind, din două părţi al acestui canal se află două instituţii de stat
cu funcţiile lor specifice, de a coordona

şi aproba cât se poate de reuşit, dacă pentru

aceasta sunt argumentele de drept şi economice şi voinţa politică.
La amplificarea acţiunilor reciproce ale acestor instituţii, canalul bugetar are funcţia
de a asigura eficienţa înaltă a folosirii sursei de emisie, deoarece în buget se concentrează şi
se asigură finanţarea diferitor necesităţi sociale – de la consum, cheltuieli sociale, de scurtă
durată până la investiţii, de producţie, de lungă durată , care oferă posibilitatea de a
diversifica satisfăcător sursa de emisie ca o premisă necesară pentru a ei întoarcere către
emitent. Aceasta premisă se intensifică de asemenea cu specificul acelor instrumente
monetare, care foloseşte banca centrală în canalul bugetar.
În primul rând merge vorba despre politica operaţiilor pe piaţa deschisă, prin care
banca centrală poate contribui la diminuarea ratei dobânzii şi diminuării cheltuielilor bugetare
la deservirea datoriei de stat, ce va uşura bugetul la întoarcerea împrumuturilor de stat.
În colaborare cu Ministerul Finanţelor – emitentul titlurilor de stat, BNM a stabilit şi
aplică reglementarea activităţilor şi operaţiunilor pe piaţa primară a titlurilor de stat, a
elaborat o serie de măsuri vizând crearea condiţiilor necesare dezvoltării unei pieţe de titluri
de stat bazate pe regularitate şi transparenţa emisiunilor, menţinerea unui nivel de lichiditate
corespunzător.
Ca urmare a necesităţii de majorare a finanţării deficitului bugetar pentru anii 20102011 din contul surselor interne, Ministerul Finanţelor a sporit oferta de valori mobiliare de
stat pentru plasare prin licitaţii pe ansamblul anilor 2010 – 2011 de la 6129,0 mil. lei la
6718,0 cu 589,0 mil. lei peste valoarea anului 2010.
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Tabelul 3
Volumul ofertei, cererii şi vânzărilor de VMS (mil. lei)
Indicatorii
2005
2006
2007
Volumul cererii
4546,7
3714,4
4567,9
Volumul ofertei
2339,0
2546,0
2789,0
Volumul vânzărilor
2315,4
2451,7
2744,4
Sursa: Rapoarte anuale ale BNM.

2008
4372,6
2605,0
2503,9

2009
9288,7
4371,0
2503,9

2010
11249,8
6129,0
6396,1

2011
9079,7
6718,0
6404,4

Cererea participanţilor a însumat 9079,7 mil. lei, înregistrând cea mai joasă valoare
din ultimii trei ani, a avut o evoluţie neuniformă de-a lungul anului, la unele licitaţii
neacoperind oferta. Valoarea titlurilor de stat plasate prin licitaţii în anul 2011 au constituit
6404,4 mil. lei cu 8,3 mil. lei mai mult, pe când volumul cererii constituie faţă de anul 2010 cu
2170,1 mil. lei mai puţin (tabelul 3).
Contrar participării în relaţiile dintre buget şi banca centrală a subiecţilor pieţei
secundare (investitori şi intermediari) se înteţeşte controlul societăţii pentru guvern şi
debitori, se măreşte transparenţa acestor relaţii, se creează garanţiile suplimentare în
recuperarea resurselor nu numai pentru banca centrală, dar şi pentru investitorii pieţei
secundare, deoarece răspunderea determinată pentru lichiditatea hârtiilor de valoare de
stat o iau asupra lor intermediarii acestei pieţe.
Anul 2008 a înregistrat creşteri uşoare ale indicatorilor cantitativi şi evoluţii
ascedente sensibile ale ratelor pe piaţa secundară a valorilor mobiliare. Astfel, valoarea
operaţiunilor de vânzare – cumpărare a VMS s-a majorat până la 209,3 mil. lei, faţă de 179,4
mil. lei în anul 2007. Din totalul tranzacţiilor realizate, 83,9% sunt operaţiunile de vânzare –
cumpărare realizate între bănci şi clienţii acestora. În anul 2009 rulajul anual al pieţei
secundare a fost de 65,8 mil. lei, în scădere cu 143,5 mil. lei faţă de anul 2008, ceea ce
denotă interesul investitorilor principali de a menţine titlurile de stat până la scadenţă în
portofoliile sale investiţionale.
Volumul redus al tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat pe piaţa secundară în anul
2011 (26,3 mil. lei.) faţă de anul precedent (81,6 mil. lei), pe fundalul majorării procurărilor pe
piaţa primară, denotă interesul băncilor de a menţine titlurile financiare până la scadenţă în
portofoliile investiţionale.
Un avantaj al canalului bugetar este şi acela că conform acţiunilor aprobate ale
puterii fiscale şi monetare se poate de asigurat diferenţierea temporară a folosirii sursei de
emisie, de a diminua sau majora timpul aflării ei în circulaţie. Pentru a majora asigurarea
economiei „cu bani de lungă durată‖, e destul de mărit volumele de emisie a obligaţiunilor de
stat de lungă durată şi o parte din sursele în portofoliile investitorilor şi băncii centrale, ce
nemijlocit va aduce la creşterea în circulaţie a resurselor financiare de lungă durată.
Invers, canalul bugetar are şi unele deficiente. Deoarece banca centrală transferă
mijloace de emisie ministerului de finanţe nu direct ci indirect, aceasta prelungeşte calea lui
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în sectorul real, care măreşte intervalul de timp dintre încasările din mijloacele de emisie în
circulaţie şi primirea eficienţei economice de la a lor folosire. Mai mult ca atât, pentru
neîndeplinirea sarcinilor bugetare pe venituri sau supraîndeplinirea sarcinilor pe cheltuieli
se poate schimba direcţionarea cu scop a sursei de emisie, separat se diminuează volumul
lor la necesităţile investiţionale şi se măresc spre consum. În aceste situaţii apare pericolul
dezechilibrului de mărfuri şi bani în economie cu o influenţă negativă la stabilitatea monedei
naţionale.
Deoarece finanţarea bugetară, inclusiv şi din contul sursei de emisie, cu
superioritate îndreptate la necesităţile sociale, aceste mijloace deja de la începutul lor, în
majoritatea cazurilor, ajung în circulaţie la dispoziţia populaţiei, se transformă în numerar, şi
se plasează în afara sistemului bancar, se diminuează în acest caz rezervele bancare şi
totodată potenţialul de creditare şi de investire. În acest caz puterii fiscale şi monetare care
monitorizează circulaţia banilor îi revine mai greu de a sprijini mecanismul de emisie prin
măsurile de recuperare şi plată. Aceasta particularitate a canalului bugetar foarte simţitor se
reflectă în economiile transformatoare în legătură cu posibilităţile lor joase de autoreglare
prin insuficienţa maturizării structurale şi instituţionale.
Chiar dacă canalul bugetar nu cade sub incidenţa serioasă a factorilor externi, legaţi
cu schimbul conjuncturii pieţelor mondiale, care este un favor considerabil pentru acest
canal, el cade sub influenţa factorilor obiectivi care se formează în economia naţională şi
funcţionează în afara influenţei directe a puterii fiscale şi monetare. Unul din aceşti factori
este nivelul jos de monetizare a economiei, după care rezervele de bani formate de subiecţii
economici nu sunt adecvate necesităţilor dezvoltării economiei, ce se reflectă în dezvoltarea
slabă a pieţei financiare, costul înalt al banilor pe piaţa monetară, dolarizarea înaltă a
circulaţiei monetare şi diferenţierea considerabilă a ratei dobânzii pentru resursele în valută
naţională şi valută străină.
După aşa condiţii este foarte greu de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei
deschise ca instrument principal al canalului bugetar. Îndeosebi aceste probleme înăspresc
contradicţiile în interesele funcţionale a organelor puterii fiscale şi monetare, ce complică
coordonarea în activitatea lor.
În condiţiile actuale în Republica Moldova doi factori au contribuit înăsprirea
acestor interese. În primul rând sub influenţa crizei financiare mondiale a avut loc diminuarea
veniturilor bugetare, din cauza diminuării veniturilor din taxe vamale şi TVA, astfel încât la
sfârşitul anului 2009 deficitul bugetar a constituit 6,9% în termeni reali. Au fost diminuate
transferurile guvernamentale la bugetele locale ele au acoperit doar 85% din nivelul planificat
în această perioadă.
Guvernul a întârziat de a combate criza cu instrumentele fiscale. Unica soluţie
pentru sprijinirea imediată a economiei aflate în cădere era relaxarea politicii monetare.
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Astfel, BNM a injectat lichidităţii semnificative de cca. 2,2 mild. lei în sectorul bancar prin
reducerea nivelului rezervelor minime obligatorii de la 17,5 până la 8,0% şi a diminuat rata
de bază de la 12,5 până la 5%. BNM a acordat băncilor credite în sumă de 1,6 mild. lei
pentru majorarea lichidităţii şi asigurarea integrităţii sectorului bancar şi a vărsat pe piaţă
lichidităţii suplimentare în sumă de 1,4 mild. lei prin procurarea în luna decembrie 2009 pe
piaţa valutară a cca. 116,4 mil. dolari SUA. Prin aceste acţiuni BNM a urmărit asigurarea
stabilităţii sectorului bancar şi susţinerea creditării sectorului real, inclusiv prin reducerea
ratelor dobânzilor la depozite şi credite.
Altfel lucrează canalul valutar al mecanismului de emisie. În aspectul tehnologic
canalul valutar se află sub controlul şi reglementarea băncii centrale, pentru bancă se
formează conforturi optime pentru folosirea lui. Conform legislaţiei în vigoare organelor
puterii monetare li se oferă posibilităţi lărgite pentru a influenţa formarea fluxurilor de valută
şi la situaţia conjuncturii pieţei valutare interne – de la controlul încasărilor din export şi
transferului mijloacelor valutare peste hotar până la reglementarea operaţiunilor pe piaţa
valutară.
Aceasta asigură BNM posibilitatea de a influenţa activ conjunctura pieţei valutare, a
o susţine cu ajutorul instrumentului intervenţiei valutare la nivelul , care asigură menţinerea
cursului de schimb în limitele determinată de politica monetar - creditară.
Conjunctura pieţei valutare un timp îndelungat se caracterizează prin prevalarea
ofertei de monedă faţă de cerere, BNM posedând de timp rezonabil ca să procure tot
surplusul de monedă ca să susţină cursul de piaţă relativ la un nivel stabil şi să asigure
volume mari a ofertei de monedă, ritmurile de creştere

a căreia de câteva ori prevala

ritmurile de creştere a producţiei reale şi nivelului mediu a preţurilor. BNM asigură „legătura‖
volumului total de monedă, inclusiv folosind canalul valutar, fără consecinţe considerabile
asupra inflaţiei, deci nu există probleme serioase cu sterilizarea surplusului de ofertă a
monedei (lichidităţii), care deseori apar la utilizarea largă a canalului valutar de emisie în
afara pieţei echilibrate de monedă.
Aceasta dă posibilitate BNM de a folosi eficient canalul valutar şi chiar în absenţa a
unui mecanism de sterilizare, ca piaţa secundară a hârtiilor de valoare. Dar în acelea cazuri
aparte, când necesitatea în această sterilizare apărea, BNM le putea efectua prin emiterea
certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei (CBN) cu anunţarea preţului minim ( rata minimă a
dobânzii), acceptând integral cererile de procurare din parte băncilor, dar acestea sunt
instrumente monetare care reglează procesele inflaţioniste.
Dimpotrivă, canalul valutar are şi neajunsuri. Principalele din ele constau în aceia,
că volumele şi dinamica încasărilor valutei străine, pe piaţa din Republica Moldova sunt
influenţate de oscilaţiile stihinice ale conjuncturii pieţei mondiale şi nu pot fi dirijate eficient
de puterea monetară moldavă. Permanent există acel pericol, când creşterea ofertei de
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valută, care este necesară s-o cumpere BNM, are loc nu atunci când starea pieţei monetare
are nevoie de a majora oferta de bani, dar anume invers. Aceasta impune BNM în faţa
alegerii: de a cumpăra toată oferta suplimentară de valută, la un curs mai mic ca să nu
derogeze echilibrul pieţei monetare sau de a merge la încălcarea echilibrului ultimului, dar a
păstra stabilitatea cursului, cumpărând toată oferta suplimentară

după cursul stabilit. Până

când, pe piaţa monetară are loc prelevarea cererii asupra ofertei, şi BNM nu are ameninţări
de a comite greşeli în această alegere. deoarece toată emisia care contribuie la
răscumpărarea ofertei de valută este legată cu cererea de valută naţională.
Ameliorarea politicii monetare a BNM prin reducerea ratei de bază şi diminuarea
normei rezervelor obligatorii a avut drept scop micşorarea ratelor dobânzilor de pe piaţă, şi
extinderea posibilităţilor de creditare a sectorului real al economiei. Dar principalele
operaţiuni de politică monetară fiind preluate cu întârziere de către piaţa interbancară a
creditelor – depozitelor şi de către piaţa valorilor mobiliare de stat, de multe ori nu au
influenţat ratele dobânzilor pe termen scurt de pe aceste pieţe.
Canalul creditar al mecanismului de emisie a privat de defecte canalul bugetar şi
canalul valutar. Deoarece instrumentele monetare principale ale acestui canal sunt politica
refinanţării băncilor comerciale şi politica rezervelor obligatorii, ele dau posibilitate de a
reduce maximal calea cursului resurselor de emisie până la sectorul real al economiei şi de a
diminua ameninţarea desbalanţării a relaţiei marfă-bani ce se referă canalului bugetar şi
canalului valutar.
Criza

financiar - economică mondială a afectat puternic şi sistemul bancar din

Republica Moldova. Majoritatea băncilor comerciale în anul 2009 s-au ales cu pierderi
substanţiale. Cel mai mult a avut de suferit BCR – ce a pierdut 300 mil.lei, BCA Eximbank –
58 mil.lei, BCA Unibank – 45 mil. lei, BCA Procentbank- 35 mil. lei.
Aceste evoluţii se explică prin trecerea

la pierderi a creditelor care nu au fost

rambursate de către clienţi. În octombrie 2009 portofoliile de credite sau diminuat la 12 din
cele 15 bănci în acţiune. La „Moldova – Agroindbank‖ depunerile creditare sau micşorat cu
157 milioane lei şi la „Mobiasbancă‖ portofoliul de credite sa diminuat cu 92 mil. lei,
Eximbank – cu 37 mil. lei, „Victoriabank‖- cu 35 mil. lei, BCR – 54 mil. lei. În întregime pe
sistem (fără a lua în consideraţie „Investprivatbank‖ căruia ia fost retras licenţa) de la 31
octombrie 2008 până la 31 octombrie 2009 portofoliul de credite s-a diminuat cu 1983 mil. lei
sau cu

8,4%. Sporirea bruscă a riscului de credit a determinat băncile să-şi retragă

activitatea de creditare şi să majoreze semnificativ fondul de risc pentru acoperirea
pierderilor din creditele acordate. Ca rezultat, sectorul bancar a încheiat anul 2009 cu o
pierdere netă de 179, 4 mil. lei, deşi unele bănci au înregistrat profit şi în acel an.
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Tabelul 4
Activele şi profitul sistemului bancar în anii 2009-2012
Indicatorii

2009

2010

2011

Active (mil.lei), inclusiv:
39915,0
42302,9
47707,9
-mijloace băneşti datorate de
2155,4
2030,5
1990,9
BNM
-mijloace băneşti datorate de
1955,8
2368,9
4390,3
bănci şi mijloace overnight net
-mijloace băneşti datorate de
5468,4
4145,6
3442,3
bănci şi mijloace overnight net
-valori mobiliare net
6071,1
6611,0
6416,9
-credite şi leasing financiar net,
20276,8
23351,2
27747,6
inclusiv
-alte active nete
3991,0
3764,9
3719,9
Credite nefavorabile / total
16,38
13,33
10,7
credite, %
Reduceri pentru pierderi la
9,73
8,42
7,0
credite/ total credite, %
Activele totale în PIB,%
66,5
58,9
57,5
Portofoliul total de credite în
44,0
35,5
35,9
PIB, %
Total depozite în PIB,%
37,4
40,0
39,3
Venitul net, mil. lei
-179,4
220,0
879,7
Sursa: Rapoarte anuale ale BNM: 2009, 2010, 2011, 2012.

58304,4

2012/
2011
%
122,2

2468,8

124,0

4300,0

98,0

4114,0

119,5

7000,0

109,1

34982,3

126,0

5439,5

146,0

14,5

1,35 pp

10,7

1,52 pp

66,4

1,15 pp

39,8

1.11 pp

45,3
572,6

1,15 pp
-0,65 pp

2012

În anul 2010 sectorul bancar s-a revenit din criză, odată cu recuperarea economiei
naţionale. Portofoliul de credite a crescut cu 3,1 mild. lei, sau cu 13,7%. Volumul creditelor
noi acordate au crescut cu 64,5% comparativ cu anul 2009. Volumul total al depozitelor
retrase a crescut cu 3,5 mild. lei sau cu 14,1%. Ponderea creditelor neperformante a scăzut
la finele anului 2010 până la 13,3%. Astfel, sectorul bancar a raportat pentru anul 2010 un
profit net de 219,0 mil. lei. Unele bănci au înregistrat pierderi şi în anul 2010, deoarece au
continuat să-şi însănătoşească bilanţurile contabile.
În anul 2011 ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi
compromise) în portofoliul de credite a constituit 10,7%, sau cu 2,6 p. p. mai puţin
comparativ cu finele anului 2010. Respectiv, ponderea reducerilor pentru pierderi la credite
în totalul creditelor a alcătuit 7%, diminuându-se cu 1,4 p. p. În raport cu anul 2010.
Pe parcursul anului 2012 creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat
cu 1137,0 milioane lei (28,9%), constituind 5072,3 milioane lei, iar ponderea lor în totalul
creditelor s-a majorat cu 1,6 p. p. faţă de începutul anului, constituind la 31 decembrie 2012
– 14,5%.
Ponderea reducerilor pentru pierderile de credite în totalul creditelor la 31 decembrie
2012 a constituit 10,7%, majorându-se comparativ cu începutul anului cu 1,6 p. p. (tabelul 4).
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Rezultate obţinute şi concluzii
• Cu scopul de a mări volumul investiţiilor în economie, este necesar de a majora
ponderea procurărilor a valorilor mobiliare de stat din oferta Ministerului Finanţelor de către
investitori folosind instrumentele ratei dobânzii şi termenii de scadenţă, ca ele să fie atractive
pentru investitori.
• Pentru a majora rulajul anual al pieţei secundare este necesar ca Banca Naţională
a Moldovei prin instrumentele respective – termenii de scadenţă şi rata dobânzii la VMS să
contribuie majorarea lor în tranzacţiile bănci – clienţi.
• Pentru sterilizarea surplusului de lichidităţi este necesar de a lărgi acţiunea
certificatelor bancare de depozit, oferind persoanelor fizice şi agenţilor economici
posibilitatea să-şi diversifice plasamentele în instrumente mai flexibile şi mai atractive
comparativ cu depozitele clasice la termen.
• Sarcina BNM constă în asigurarea pe piaţa valutară interbancară a surplusului
ofertei de valută în raport cu cererea formând condiţii pentru întărirea treptată a leului relativ
de alte valute forte, în particular dolarul SUA. Sursele principale ale întrărilor de valută sunt:
majorarea exporturilor, transferurilor curente, parvenirea unei sume mai mare de remitente
de la rezidenţii din străinătate, şi de asemenea creşterea creditelor valutare vândute pe piaţa
valutară internă persoanelor juridice şi fizice, băncilor rezidente, Băncii Naţionale a
Moldovei, majorarea rezervelor valutare.
• Pentru a majora asigurarea economiei „cu bani de lungă durată‖, e destul de mărit
volumele de emisie a obligaţiunilor de stat de lungă durată şi o parte din sursele în
portofoliile investitorilor şi băncii centrale, ce nemijlocit va aduce la creşterea în circulaţie a
resurselor financiare de lungă durată.
• Pentru a acoperi pierderile fără ca banca să fi nevoită să-şi înceteze activitatea
suficienţa capitalului necesită să fie în mărime de 12%. În anul 2009 suficienţa capitalului de
gradul 1 s-a diminuat cu 3% până la 6413,9 mil.lei , menţinându-se la fiecare bancă la un
nivel superior capitalului minim. Un alt indicator, media suficienţei capitalului ponderat de risc
pe sistem a consemnat în continuare un nivel înalt-31,7% (nivelul minim necesar e de 12%),
reflectând un potenţial bancar de investire fără pierderi de capital chiar şi în cazul unor
operaţiuni cu un grad înalt de risc. În structura activelor s-au diminuat portofoliul de credite
net - cu 13,7% până la 20302,9 mil. lei.
• La situaţia din 30.09 2010 capitalul de gradul 1 a sporit cu 7,1% până la.6882,6
mil. lei. Creşterea acestui indicator financiar denotă o capacitate mai bună a băncilor de
acoperire a eventualilor pierderi şi induce un grad mai înalt de protecţie a intereselor
deponenţilor. Media suficienţei capitalului ponderat de risc pe sistem se afla în continuare la
un nivel înalt-31,2%, în descreştere cu 0,9 p. p. comparativ cu finele anului 2009. Evoluţia
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respectivă reflectă existenţa în bănci a unui potenţial de operaţiuni expuse riscurilor, cu
acoperire de capital, fără afectarea acestuia.
În anul 2012 se observă o descreştere a capitalului de gradul 1 faţă de 2011 de la
7397,5 până la 6924 mil. lei. Media suficienţei capitalului ponderat de risc se află în
descreştere până la 24,4% ( nivelul necesar era de 16%9). Pe parcursul anului 2012
creditele neperformante în valoare absolută sau majorat cu 1137,0 mil. lei (28,9%),
constituind 5072,3 mil. lei.
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Abstract: The concept of macro-prudential approach is not new (Crockett, 2000),
but only after the Global Financial Crisis the possibility and the system failure costs in the
financial markets, as well as the necessity of the systemic risk control were recognized by
policymakers. As a result, this approach is still developing (FSB/IMF/ BIS, 2011). The
traditional mechanism and regulation instruments are often used by macro-prudential policy
to ensure an integrated approach, which requires the new regime of regulation for monitoring
the signs of increasing threats to stability and measures adopted by the regulator to eliminate
these threats. In the article the methodological approaches to macro-prudential policy are
grounded, and its instruments to prevent the financial crisis and reduce risk are analyzed.
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measurement of systemic risk, capital buffer.
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1. Introduction
Because it is increasingly recognized what traditional financial regulation allowed
uncontrolled increasing of budget and financial vulnerability, contributing with this to the
Global financial crisis, the authorities of many countries are ready to examine much more
systemic approach to financial regulation. This complex approach is named macroprudential
policy.
Macroprudential policy doesn‘t intend to replace the traditional regulation of financial
organizations, such as commercial banks, which are needed for financial system prosperity.
Instead of this, the policy adds and supplements microprudencial policy. It usually uses
traditional regulatory instruments and relies on traditional regulatory authorities to implement
and maintain the regulation. But the policy uses these instruments to withstand growing risks
in the financial system. This developing approach can require new form of regulatory regime
to trace in financial system the signs of increasing threats to stability and measure adoption
by the authorities to deal with these threats.
The notion of macroprudential policy is not new (Crockett, 2000), but only after
global financial crisis had occurred, policymakers completely realized the probability and
costs of systemic failure on modern financial markets and the necessity of systemic risk
control. As a result, this approach is still developing (FSB/ IMF/ BIS, 2011).
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2. Problem description
Macroprudential framework
Macroprudential policy has to discover and smooth system stability risks, lowering in
its turn economy costs during the failures of financial services, which are underlies the
functioning of financial markets (for example, credit providing, insurance services and
payment and settlement services (FSB/ IMF/ BIS, 2009; IMF 2011a).
As the example of these failures may serve credit contraction, when the losses of
banks and other creditors lead to reduction in lending to households and companies, what, in
its turn, lows general economic activity.
These failures may be caused by general or aggregate financial sector weakness or
the bankruptcy of so-called large single systemic organizations, which have financial
connections with many other organizations.
General weakness appears when financial sector meets in general the same risks of
excessive volumes – be it credit risk (lenders won‘t pay their debts), market risks (the value
of the collateral will be lowered) or the risk of liquidity (it will appear difficult to sell assets or
to refinance the debts). For example, on the threshold of crisis in the United States and in
other regions credit was more and more tied with the value of pledge in the form of real
estate. After the housing market collapse creditors found themselves liable to market
(because real estate prices were lowered) and credit risk due to borrowers‘ limited
possibilities to return their loans. Besides, in some countries lenders were increasingly
borrowing the facilities on wholesale markets (for example, money market mutual fund), they
provided afterwards as loans, relying in the less degree on traditional clients‘ deposits. When
the resources of these markets were exhausted (especially after Lehman Brothers
bankruptcy in 2008), such kind of lenders faced the liquidity risks because of their incapability
to refinance their debts with approaching maturity (Merrouche and Nier, 2010).
If financial institutions had general open positions on these risk sources or these
positions are linked between financial institutions, the most or even all financial
intermediaries (such as banks and other lenders), probably will find themselves under some
pressure because assets value is lowering and replacement costs of lendable funds
(liabilities) is increasing. This has negative impact over system capability to provide to
economy main financial services, including credit and payment services.
The bankruptcy of a single institution can create a systemic risk, when it limits the
ability of other institutions to continue to offer financial services to the economy. Usually, this
kind of major organizations, which are linked with many other institutions, can provide
secondary effects in the way that their bankruptcy threatens the system stability. These
secondary effects can be spread by one or several chain reaction channels:
- direct connections of other financial institutions with suffered organization;
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- asset fire sale of suffered organization, which leads to reducing the costs of similar
assets, forcing other organizations to bear losses on their assets;
- other financial institutions reliance on the continuation of the provision to suffered
institution of such financial services as loans, insurance and payment services;
- increase in the financing cost and mass deposit withdrawal from other
organizations after the bankruptcy of the systemically important organization (Nier, 2011).
For instance, Lehman Brothers bankruptcy in 2008 led not only to direct losses in
other financial institutions, but also to drastic increasing of financing costs for all financial
institutions because financing providers weren‘t sure, which organizations bore losses,
caused by Lehman Brothers ruin. As a result, they were wary of lending of any institution.
To allow to macroprudential policy to low expected costs of general weakness and
irregularities caused by bankruptcy of single but systemically important institutions, two kinds
of organizations must be included in its competence – systemically significant institutions and
all lenders with leverage (which use borrowed funds for lending).
There are not only major banks, which are included in the group of the systemically
significant organizations, but also there are the organizations providing the most important
payment and insurance services to other financial organizations. For instance, American
International Group (AIG) to the point provided insurance services to other financial
organizations in the form of protecting the value of the securities owned by these institutions
and linked with mortgages. If the AIG bankruptcy had been allowed, this insurance protection
would have been vanished causing large losses of other institutions.
All lenders, who use borrowing funds for lending, irrespective of their size, are
included in the range of macroprudential policy activity, because their joint weakness can
influence over lending to the economy in general (Nier, 2011). Despite of the fact that usually
banks are the largest leverage lenders, in some jurisdictions on the important classes of
creditors, which are not banks, the macroprudential policy coverage should be extended too.
Otherwise, there is a risk that lending process will be transferred from banks sector to nonbanks whose operations are limited to a lesser extent.

3. Methodology and data sources
Macroprudential policy in practice
Macroprudential policy has to use a number of instruments to overcome general
weakness and the bankruptcy of separate companies. As one taken separately instrument is
unlikely to be able to cover the various sources of systemic risk, macroprudential regulation
authority must be able to adapt specific macroprudential instruments for particular
vulnerabilities identified by their analysis (Lim and others, 2011).
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A number of instruments were elaborated and used recently to limit the aggregate
risk accumulation with time. The dynamic capital buffer is an important instrument.
Regulatory authorities required a long time ago financial organizations to have a certain
amount of capital (usually, of share capital and retained earnings), allowing to cover (or
smooth) losses on credits or securities. Dynamic buffer, suggested by the international group
of specialists on regulation which is being congregated in Basel, Switzerland, lead to
requirements from macroprudential policy authorities to financial organizations to increase
their capitals in case, they face the signs of unusual rapid credit growth or sharp rise in asset
prices, caused by credits. Accumulation of capital buffer has dual effect. Since lenders have
to raise their own funds more costly, the cost of credit should be increased while its growth
should slow down.
At the same time, the buffer should strengthen the system stability, allowing it to
bear better any losses when a boom gives way to decline, which in turn reduces the
likelihood of costly credit crunch.
Dynamic, or counter-cyclical, capital buffer is just one of the instruments at the
disposal of macroprudential authorities to mitigate the specific vulnerabilities. Many of these
tools were used in the past (especially in emerging market economies) to prevent the cycles
of boom and bust and they include the instruments to eliminate the interaction between
market risks and credit risks (such as maximum norms of the loan-to- the collateral value for
mortgages ratio) and to annihilate the accumulation risk of lack of liquidity proportional to the
sharp increase in loan (such as instruments measures to limit the over-reliance on unstable
wholesale funding):
- Variations of sectoral balance taking into account risks. Supposed to be less rough
than dynamic capital buffer, they enforced organizations to add funds for covering of new
loans in the sectors where excessive risks are accumulated. For example, Turkey has
recently raised its norms for new loans to households to restrain high rates of credit growth in
this segment.
- Macroprudential policy has to use a number of instruments to overcome general
weakness and bankruptcies of single firms. Dynamic reserves force banks to set aside
money in good times to cover loan losses when credit losses are relatively low, so that the
balance sheets of banks increases the readiness to cover losses accumulated during the
recession. The dynamic reserves regime was introduces in Spain in 2000 and later in
Columbia, Peru, Uruguay and Chile.
- The ratio of the loan-to-collateral value. The maximum values of the ratio of loanto-collateral value are increasingly used to reduce systemic risk in the episodes of boom and
bust in real estate markets. The ratio of the loan-to-collateral value help to limit leverage ratio
of households by limiting the size of the loan amount, significantly inferior to the value of
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property. They can also restrain the growth of housing prices and reduce the possibility that
households with negative difference between providing costs and debts will be forced to go
to default on their debts during the phase shift of housing cycle (IMF, 2011b). They are often
complemented with a debt-to-income ratio, which seek to limit the proportion of household
income spent on debt service.
- Measures relating to foreign currency lending. If borrowers receive loans in foreign
currency, their ability to repay the debt may be changed substantially as they are not
protected against oscillations in case of the foreign currency value increase. The threat of
increasing the foreign currency value enhances credit risk for lenders as debt repayment
becomes more expensive for borrowers. Macroprudential measures for reducing these risks
include portfolio limits on foreign currency loans and other targeted restrictions such as the
requirement of capital increases and more stringent limits on loan-to-collateral value and
debt-to-income ratio on foreign currency loans (an approach recently adopted in a number of
countries of Central and Eastern Europe with emerging markets).
- Liquidity requirements. With easy access to funding, increase in obligatory buffer of
liquid assets (which are easy to convert quickly into cash) provides cash, which can be used
when funding runs out. This increase of requirements liquidity changing in time can also
restrain the expansion under the influence of short-term and unstable wholesale financing
and weaken dangerous dependence on such kind of financing. Recently, such measures
have been introduced in New Zeeland and Korea.
Official authorities have also to be capable to reduce bankruptcy risk of single
systemic financial organizations. Most of the instruments, which are currently being
discussed in this context, are designed to reduce the probability of failure of too important
organizations to allow them to go bankrupt. The Financial Stability Board, an international
regulatory authority created in 2009, has recently announced that a number of financial
institutions, which have a great importance to the world economy, mainly major international
investment banks, will have to carry out additional requirements regarding the ratio of the
minimum capital size and the amounts related to the level of risk to which the global financial
system is exposed by these organizations.
Despite the fact that these additional requirements regarding the minimum capital
will help to restrain the growth of such kind of organizations, and better prepare them to
cover the losses, some additional tools would also be useful to mitigate the effects of a
systemically important institutions bankruptcy. For instance, arguments in favor of requiring
from the organizations to increase their capitals for the actual risk associated with major
systemically important institutions appears to be weighty, because the effect of major
company bankruptcy is transferred by this open positions.
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The requirement for greater transparency of open positions, including the
transparency among financial institutions in the derivatives markets, is another potentially
effective instrument to mitigate the uncertainty and, in its turn, the influence of single
systemic organization bankruptcy to the market as a whole. It is this kind of uncertainty,
which contributed to the freezing of financial markets after the Lehman collapse.

4. Obtained results
4.1. Effective components of macroprudential policy
Since macroprudential policy is at an early stage of implementation, the authorities
must cope with three major challenges before it can become effective:
- the construction or the improvement of its institutional framework;
- the development of an analytical framework for effective monitoring and the
evaluation of systemic risk to direct corresponding policy measures;
- the establishment of international cooperation.

4.2. Institutional framework
While the institutional foundations development of macro-prudential policy should
take into account the special circumstances of countries and differences in institutional initial
conditions, some general goals are likely to be relevant to all countries. Mechanisms must
contribute to the effective identification of potential risks, provide powerful incentives to take
effective measures to deal with these risks timely, and facilitate coordination of policies
affecting the systemic risk (Nier and others, 2011).
To achieve these goals the system should avoid complex and overly fragmented
structures. With numerous players institutional fragmentation and competition may hamper
the identification of risks and the reduction of systemic risk, reducing the effectiveness of
macro-prudential policy. In addition, to create strong incentives for action, the system must
specify the leading body with a precise mandate and corresponding authority for it to be
responsible for the achievement of its goals.
An independent central bank must play an important role in all the mechanisms.
Central banks do not only have experience in risk assessment, as lenders of last resort of
organizations, faced with liquidity problems. They have also the incentives to take timely
measures to reduce the increasing risks. In addition, the important role of a central bank
allows establishing the coordination with monetary policy that specifies the common
conditions affecting the demand for credit and its supply. Government involvement is useful
in order to support tax policies to promote changes in legislation that may be required in
order to allow the authorities to reduce systemic risk. These changes include the regulator
creation of non-bank credit organizations and other systemically important institutions.
However, the important role of the government can create a risk, because of government‘s
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political character and due to the fact that it has incentives to oppose the adoption of
macroprudential measures in good time when they are most needed.

4.3. The measurement of systemic risk
The question of how to create an analytical framework that would identify effectively
and beforehand the systemic risks and encourage the adoption of macroprudential
authorities‘ timely and suitable measures is also an important issue. Some attempts have
been made to develop a single indicator of general systemic risk that could trigger the
macroprudential instruments. But despite of the attractiveness of these statistics – because it
would be easy to explain and use this statistics to evaluate the effectiveness of policies such an indicator is still not found.
Instead, policy makers tend to use a set of indicators (IMF, 2011с). This approach
recognizes that systemic risk is not limited to one single aspect. Additional information can
also help policymakers to determine which instrument or instrument combination would
resolve potential problems most effectively. For instance, to measure aggregate risk macroprudential authority must monitor the general credit risk, liquidity risk and market risk, as well
as the concentrations of any of these risks in a particular sector, such as housing and
consumer credit. The authority will then analyze all these risks to make a decision on the
most effective policy instruments to eliminate them.

4.4. International aspect
As national financial systems around the world are interconnected and the financial
services provision extends beyond the borders of the countries, the countries need to
coordinate their macroprudential policy. The necessity for international coordination is
caused by the situation, where credit boom and the formation of asset price bubbles can
contribute to attracting loans from abroad. The coordination also limits the abilities of
systemic important on the international level organizations to transfer their activity to less
restricted jurisdictions opposing in that way one country to another.
General instruments and international agreements on ―mutual‖ use of such
instruments can facilitate the coordination. As a good example may serve dynamic capital
buffer created under the aegis of Financial Stability Board. But what will happen when
countries discover what they have to use the instruments, which have no standards of
reciprocity? It is not clear and has to be in the centre of international discussions during the
evolution of global financial system.

5. Conclusion.
Even the best macroprudential policy is not capable to prevent all financial crises. It
means that there is a need of the reliable and flexible lender of last resort (usually it is central
bank) to smooth temporary deficits of liquidity. There is also the need of trustworthy policy
instruments to use the measures of influence (sanctions) towards the insolvent financial
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organizations or even to close them. Moreover, macroprudential policy can‘t work in vacuum.
Rational monetary policy, tax policy and spending policy are needed to create stable
conditions, contributing to healthy financial system development. Finally, directory authorities
have to take into consideration that macroprudential policy as well as any other public policy
is linked with costs, and the compromises between stability and financial system efficiency
are possible. For instance, requiring from financial organizations to maintain the high level of
their capital and liquidity, authorities can strengthen the system stability but at the same time
they can take measures when credit would be more expensive, and in its turn, the economic
growth can be slowed down.
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Abstract: The theoretical principles, on which the inflation targeting is based, are
considered to be immutable by the majority of leading Western scholars (Aydin, B., Volkan,
E., 2011; Benes J., et al. 2009). They do not seem to be revised, as a matter of consensus
between the main currents in economic thought that form the modern mainstream. The
inflation targeting continues not only to correspond to dominant economic theories, but also
to be recommended for using by developing countries and by countries with economies in
transition. Though the comparative analysis of the functioning of economies in countries,
where the inflation is targeted, and in countries, where it isn‟t, does not allow scholars to say
that this method is ideal under any conditions. In the article the fundamentals of inflation
targeting processes are being studied and the main characteristics of New Keynesian
dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model are being analyzed.
Keywords: inflation targeting, econometric model of general equilibrium,
dynamic stochastic general equilibrium model
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1. Introduction
Global financial crisis of 2008 and the following increasing of debt problems in
developed countries, and primarily in the Euro zone, losses of the confidence in the world‘s
major currencies and, as a result, in the monetary and fiscal policies pursued in the leading
Western economies become the evidences of serious problems in the system of state
regulation of economy in developing countries. The interest in the practice of macroeconomic
regulation and its underlying theory is increased.
Thus, the status and the theses of modern economic basis (Hudokormov, A., 2008,
p. 20-43), including dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models are deeply
analyzed in theory (Colander, D. et al., 2008, p. 238-240). In practical terms the format of
government economic policy, including monetary policy (Blanchard, O., et al., 2010, p. 142158), is vigorously discussed. Suggestions to raise the role of macroprudential regulation and
to develop the activity of central banks for providing financial stability are also declared
(Kovalev, M., Paseko, S., 2010, p. 17-24). Additional, it is discussed about the refusal of antiinflation policy (Snooks, G., 2008).
Nevertheless, scholars and experts, as a rule, don‘t call in question the widespread
opinion about ―the efficiency of monetary policy, especial as the inflation control measure‖
(Woodford, M., 2010, p. 25), while the inflation targeting is considered to be the most
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effective its format, as ―monetary policy framework that focused maximum attention on the
ultimate objective of price stability‖ (Оrphanides, A., 2010, p. 14). Theoretical principles, on
which the inflation targeting is based, are considered to be immutable by the majority of
leading Western scholars. They do not seem to be revised, as a matter of consensus
between the main currents of economic thought that form the modern mainstream. The
inflation targeting continues not only to correspond to dominant economic theories, but also
to be recommended for using by developing countries and by countries with economies in
transition.
Though the comparative analysis of the economy functioning in countries, where the
inflation is targeted, and in countries, where it isn‘t, does not allow scholars to say that this
method is ideal under any conditions. One group of authors adduce data, in general testifying
better economic indicators in countries with inflation targeting than in other countries chosen
by them. Others call in question this statement (Roger, S., 2009). Third group thinks what
inflation targeting can not be the universal recommendation for all countries. In some cases
the different regime of monetary policy is optimal (for instance, in the economies depended
on the raw material export the minimization of public losses can provide the targeting of real
exchange rate).
In the present situation it is necessary to study carefully the theoretical foundations
of inflation targeting and DSGE - models. To make a weighted decision it is necessary to
understand initial principles, essential characteristics and applicability limits of the monetary
policy regime and its attendant instruments for the modelling.
In the article we examine the connection of inflation targeting and the New
Keynesian DSGE - models with the dominant theoretical concept; we also distinguish its
disputable statements that impose restrictions on the practical application of this monetary
policy regime and models.

2. Problem description
2.1. The fundamentals of inflation targeting and
New Keynesian models processing
Modern theories of monetary policy and New Keynesian models construction are
formed within the synthesis of main directions, composing modern economic base. It is
determined as ―New neoclassical, neo-Keynesian or Post Keynesian synthesis‖ (Osadchaya,
I., 2008, p. 9), (hereinafter - the new neoclassical synthesis).
The area of the new neoclassical synthesis directly relevant to the theory of inflation
targeting and the construction of New Keynesian DSGE-models is called ―DGEmacroeconomics‖ which can be interpreted as ―an approach to the study of macroeconomics
in terms of the dynamic theory of general equilibrium‖. M. Wickens describes this area as a
fusion of neo-classical macro-economic sciences and the real business cycle theory, of
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Keynesianism and neo-Keynesianism, with a focus on the latest on micro-foundations in
macroeconomics and the role of monopolistic competition. The last two are the key items in
the modern theories of inflation targeting (Wickens, M., 2008, p. 358).
Main statements of «DGE macroeconomics» can be summarized in the following
way. The fundamental postulates of neoclassical economics are at the basis of the
theoretical concept under consideration. The economy is described as a combination of
markets where qualitatively different goods (material goods, labour, financial instruments) are
traded, and their price and quantity are specified. Market participants or economic agents
maximize the flow of the respective well-being indicator (utility, profit) under some constraints
(budget or resource, technological, informational). Collective decisions on prices and quantity
of sold/purchased goods are coordinated by means of market mechanisms, the result of
which is the general market equilibrium, characterized by the absence of excesses in
demand and supply.
The typical for neoclassics economic system education from the individual agent‘s
behaviour or the presence of microeconomic foundations of macroeconomic dynamics is a
requirement in modern economic base. In the absence of these justifications models are
considered to be just "scenes ad hoc», which can not be taken seriously no matter how
interesting or useful they might be (Martel, R., 1996, p.131).
In the conditions of general equilibrium output is at its potential level, the load of
production factors at its normal level and the natural rate of unemployment is corresponding.
In a perfectly competitive equilibrium, prices are equal to marginal costs. The rise in prices
occurs only with increasing marginal costs or formation of positive rise of equilibrium supply
above these costs level (―mark-up‖). Both cases are possible when the potential level of
output is exceeded that is imbalance. Thus, price stability corresponds to the general
equilibrium.
Economic agents in decision-making process take into account the operative
information about future and optimize their current and future behaviour. The reflection of
inter-temporal aspect in the modern theories of general dynamic equilibrium is based on the
concept of rational expectations.
Thus, there is widespread agreement regarding the fact that models based on intertemporal equilibrium should be used in macroeconomic analysis (Goodfriend, M., 2007, p.
59). At the same time, the conviction of monetarists, neoclassics and early theorists of real
business cycle in models‘ empirical relevance of equilibrium in perfect competition is no
longer shared by most of the scholars. Keynesian tradition to analyze the economy of
imperfect competition is an integral part of the «DGE macroeconomics». The market
"failures", on the one hand, require government intervention; on the other hand, the
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mechanism features of imperfect competition provide opportunities for its implementation
(due to the impact in the short term to the real value by changes in nominal rates).
The goal of monetary policy and the means of its achieving are defined in the theory
of government macroeconomic regulation. Thus, there is the generally accepted standpoint,
that the inflation rate is determined ultimately by monetary policy. As for its format, one of the
distinguishing features of this new consensus is the identification of interest rate and
monetary policy which has made possible the fruitful cooperation between the academic
world and practitioners from central banks.
In addition, the consequence of the ―impossible trinity‖ hypothesis is the statement
that in the modern world, where the effective control over cross-border capital flows is not
possible and the interest rate policy can be effective only in a free-floating exchange rate
regime.
Regime of monetary policy, when its purpose is to control the inflation, and a means
to achieve this goal is the interest rates policy pursued in a floating exchange rate regime, is
called the inflation targeting.100
Inflation targeting is considered to be the result of a successful and close
cooperation between the basis of academic science and the practice of monetary policy over
the past three or four decades (Charie, V., Kehoe, P., 2006, p. 47-68). This monetary policy
regime has the following characteristics. Central Bank is empowered legally and it is
responsible to maintain price stability as the primary objective of the monetary policy; the
goal corresponded to price stability is defined quantitatively; to achieve this goal interest rate
policy is used; policy measures are determined on the basis of forecast (in the medium term)
deviations of inflation from the target parameter; in implementing the policy a key role is
given to the expectations of economic agents and active influence on their formation from
central banks, which requires information transparency of the central bank.
Mentioned inflation targeting features are based on the statements of new
neoclassical synthesis. Thus, the thesis about the possibility of achieving ―eventually‖ the
target parameter is based on the postulate about the existence and uniqueness of general
equilibrium. The selection of inflation as a macro variable, which has to be controlled by
monetary policy, is based on such long-run equilibrium characteristic as the independence of
real macroeconomic variables from the nominal ones. The focus is on its particular case,
which is usually called a "long-verticality of the Phillips curve" and the meaning of which
consists in independence of the equilibrium unemployment rate from inflation rate in the long
term. For the practice of macroeconomic regulation the equilibrium characteristic in question
means that during the stimulating monetary policy, accompanied by high inflation, it is
It is so called full-fledged inflation targeting. Versions of this regime, allowing the presence of monetary policy additional
objectives (for example, the goals of the exchange rate that suggests the presence of a central bank in the foreign exchange
market), are called flexible inflation targeting.
100
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impossible to achieve a low level of unemployment. Therefore, in system of government
macroeconomic regulation the policy on the labour market and the policy aimed to control the
inflation are not linked. Since the monetarist idea, that inflation is a monetary phenomenon, is
an indispensable element of the new neoclassical synthesis, the body called upon to control
it is likely to be one that would have a monopoly on the issuance of money.
Further, the state of long-term general equilibrium, as it was already mentioned,
corresponds to price stability. This stability should serve as a goal for the monetary policy.
Generally, ―now a point of view is accepted according to which it is expedient to impose on
central banks the responsibility for keeping inflation within reasonable limits,‖ and that
―central banks can control inflation‖ (Woodford, M., 2010, p. 25).
According to the adopted within «DGE macroeconomics» statements of the new
classics, a significant impact on decision-making process by economic agents have
expectations. Monetary policy focuses on inflation expectations as part of the mechanisms of
establishing wages and prices. They play a key role in forming estimations of the real interest
rates level, and, therefore, in making decisions regarding investments, consumption and
savings.
To increase the effectiveness of monetary policy, central banks should influence
actively over the formation of expectations, in addition conducting information policy. Its key
element is a policy rule, which is well-known to economic agents and which should be
respected invariably by central bank. In other words, efficient monetary policy is based on ―a
genuine mutual understanding between markets and the central bank created on the basis of
an explicit, credible low-inflation objective supported by a policy rule - a systematic
articulation of how a central bank intends to move its short-term interest rate instrument in
response to macroeconomic news to achieve that objective‖ (Goodfriend, M., 2007, p. 64).

2.2. Main characteristics of New Keynesian dynamic
stochastic general equilibrium models
New neoclassical synthesis received its formalized expression in New Keynesian
DSGE-model (Goodfriend, M., 2007, p. 57). Complete correspondence between the
principles of its construction and theoretical considerations discussed above gave to Wickens
the reason to say that the modern money theory is based on a dynamic general equilibrium
macroeconomic model with imperfect competition, commonly called New Keynesian
(Wickens, M., 2008, p. 358). Let us show the correspondence between the provisions of the
new neoclassical synthesis, the theory of inflation targeting and the theoretical foundations of
New Keynesian DSGE-model.
A key feature of these models lies in the fact that they belong to the class of general
equilibrium models. Proceeding from ideas of L. Walras, since the 1930s, economists and
mathematicians had been developing a general equilibrium model, called Neo-Walrasian. A
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significant contribution to the model toolkit was made by C. J. Arrow and G. Debreu, whose
general competitive equilibrium model, developed in the middle of1950s, in fact condemned
the Walras‘ construction in modern mathematical form and became the prototype of the
modern general equilibrium models (Arrow, K., 2007). In the 1970s remarkable progress in
the evolution of general equilibrium models was made thanks to the efforts of the
representatives of the real business cycle school (King, R., Rebelo, S., 1999, p. 927-1007).
Real business cycle model, representing the dynamic general equilibrium model, underlies
New Keynesian DSGE-model.
General equilibrium models consist of a set of equations for prices and quantities, as
well as of the equilibrium conditions in the various markets, which are derived from the
functions of the agents‘ preferences as first order condition of their optimization. Therefore,
they have microeconomic basis.
In applied general equilibrium models used in practice, the behaviour of
"representative agent" is described. By the representative agents we mean the market
subject, whose behaviour reflects generally the behaviour of individual agents, who perform
in this market one certain function (buyer or seller). Their errors are random in nature and
their average is equal to zero. In practice, the ―embodiments‖ of representative agents are
the economic sectors; the statistics of national accounts system is used for the information
base.
The theoretical long-term general equilibrium model corresponds to a stationary
state in which the economic system can exist indefinitely in the absence of shocks. It is
described by exogenously set parameters, where the most important for inflation targeting is
its target value.
Since the agents intertemporal preferences and the interactions between them are
high on modern macroeconomic theories and concepts of monetary policy, the modern
general equilibrium model must be dynamic (in contrast to Arrow-Debreu‘s canonical model).
The reflection of the intertemporal aspect is based in this model on the concept of rational
expectations: agents, whose behaviour is described by equations of the model, make their
forecasts on the base of the infinite horizon, avoiding systematic errors; accordingly their
expectations coincide with forecasts of the model equations and in this sense become
―model-consistent expectations‖.
Analysis of economics with imperfect competition, and the attention to the state
regulation give to a dynamic general equilibrium model some Keynesian features. To model
the market ―failures‖ macroeconomic variables are endowed with ―inflexibility‖, in other words
with the capacity to react to shocks not instantly, but during some period. A special role is
given to real wage rigidity, which serves as the main "distortion" that impedes the
achievement of perfectly competitive equilibrium in the market of labour and goods.
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Some economists have focused on the limited rationality of economic agents as an
obstacle to the achievement of equilibrium in the markets, including the labour market.
Incomplete rationality may be associated with various informational imperfections (lack of
agents access to the full volume of information needed to make a "competent" decision,
differential access to information of different types of agents), which can be supplemented by
the inability or unwillingness of the agents themselves to analyze the obtained information
(the concept of imperfect (Mankiv, G., 1988, p. 444) or asymmetric information (Akerlof, G.,
2002, p. 411)).
To model the reproduction of nominal rigidities there are used the techniques from
which such techniques are widespread as the pricing "by Calvo" and "by Rotemberg"2. The
usual practice of real rigidities modelling consists in inclusion in producers‘ costs "the costs of
adjustment", that is, costs that are imputed to firms due to changes in the number of goods.
To reflect the role of the state, new agents are introduced in the model - they are
monetary and fiscal authorities. They conduct countercyclical policy aimed to limit the
amplitude of the oscillations of key macro variables (usually there are the output and
inflation), generated by exogenous shocks. Expressing by the language of modelling, they
minimize function of the social losses from the volatility of mentioned variables. The solution
to this problem is the equation that describes the mechanism of variation of the model
variable, which is considered to be an instrument of state policy, in response to forecasted
deviation from the steady-state value of one or more variables, which, as it is believed, are
policy objectives.
In applied Keynesian DSGE-models instead of loss functions there are often used
much easier ―policy rule", which is given by ad hoc and has the same meaning. Fiscal policy
rule sets generally control over the ratio of the budget deficit level or sovereign debt to GDP.
Monetary policy rules reflect the hypothesis that the actions of the monetary authorities are
aimed to achieve the target rate of inflation, output growth, and sometimes other
macroeconomic variables (the greatest fame is gained by ―Taylor rule‖) (Moiseev, S., 2008,
p.16-31). Model of monetary policy can contain both rules - of monetary and fiscal policy, and
one rule – of monetary policy; the leading role is given to monetary policy.
Having the feature of the reaction or the policy rule makes Keynesian DSGE-model
an important tool for the formation of practical recommendations. At the same time, the
accounting of the probabilistic nature of economic processes represents a necessary
requirement for the applied of economic-mathematical models. In the stochastic general
equilibrium models the residual terms of equations are treated not just as a "discrepancy",
reflecting the influence of unaccounted random factors, as it is considered in the econometric
models. They become the "shocks" which are the exogenous disturbances, temporarily
According to Calvo price rigidity is modeled by specifying the probability with which a firm may change the price of their
products in the individual period. According to Rotemberg price change is associated with real costs.
2
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leading the economic system out of the stationary state. The study of shocks, calculated
within the model in retrospect, appears as an integral part of the standard analysis of the
economic dynamics and policy; the assignment of shocks on forecast horizon is an
instrument for shaping macroeconomic scenarios. In addition, the shocks represent the
technical device used in the calibration of model on the phase of development.
In the real business cycle models, technology shocks are considered to be the main
factor in the formation of business fluctuations. In Keynesian models this is the role of shocks on
the demand side. So, new Keynesian DSGE-models have theoretical and practical advantages
due to which they have occupied a leading position in the forecasting-analytical systems in a
number of central banks of major economies with inflation targeting. They are built on the basis
of modern theoretical concepts of macroeconomics and economic policy and have
microeconomic bases. They are also dynamic and take into account the probabilistic nature of
economic processes that allow to do economic analysis and build a scenario forecasts, and to
give recommendations on the conduct of monetary policy. Modern computers and specially
designed software make it possible to apply the models in question quickly, which is important for
the practice regulation (models of the respective central banks). The development of DSGEmodels and their advancement in the emerging markets, together with the inflation targeting
regime, are carried out by the IMF (Kumhof, M., et al., 2010).
Central banks, which are targeting inflation, demonstrate their serious attitude to
forecasting and to the DSGE-modelling. For instance, members of the Monetary Policy
Committee of the Bank of England are taking part at a substantial level in the development
and improvement of the DSGE-model of the Bank of England. This allows the Bank manager
to declare officially that the model reflects the understanding of the mechanism of British
economy functioning by the Board of the Bank. In the forecasts, worked out by using the
model, are taken into account the views of the Committee regarding the dynamics of key
macroeconomic variables in the short term period. Moreover, they represent the official
position of the Bank of England, and in that capacity are published in the main document on
the monetary policy, named "Inflation Report" (Bank of England website). Bank of England
holds regularly workshops on modelling.
But as the "suddenness" of the last global financial crisis shows us, there is still no
ready-to-use model, which can reflect adequately the essential properties of the modelled
object, and therefore is able to give correct predictions. The choice of New Keynesian DSGE
- models (from a fairly wide range of them), which are to be used as a kernel of decision
support systems in the central banks with inflation targeting, is caused in our view primarily
by their pronounced affiliation to fairway of the theoretical basis. However, not all of its
postulates can be considered as indisputable.
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3. Methodology and data sources
3.1. The limitations of the theoretical foundations of inflation
targeting and New Keynesian DSGE-models
The theory of inflation targeting and the new Keynesian DSGE-models have an
adequate theoretical justification in terms of the new neoclassical synthesis. However, a
number of prominent scientists believe that the theoretical basis endures the crisis. The
interest towards ―unorthodox‖ currents of economic thought is growing. For instance, some
authors consider inflation to be an objective phenomenon, which is represent in long term a
function of economic growth rate, and they believe that inflation targeting is not justified
theoretically and practically as harmful.
In such a situation the application of the recommendations of the new neoclassical
synthesis in practice requires great caution.
―The imperfection of micro-theory of Marginalism is reflected by number of
arguments, which were accumulated by the opponents of the neoclassical school. The
scientific community has serious claims against the neo-classical macroeconomics too.‖
(Hudokormov, A., 2008, p. 36-37). A number of provisions, which seem to be natural to the
Anglo-Saxon academic tradition, require justification. With respect to the considered issues
we distinguish the following: the key role of individual agents decisions is to analyze the
macroeconomic dynamics; the relevancy of the macroeconomic system description consists
in the same terms as the markets functioning at the micro level; the existence and
uniqueness of the general market equilibrium and convergence of macrosystem towards it;
the ability to manage this process.
The need to describe the macroeconomics of scientific apparatus, which differs from
a microeconomic, was pointed out by John Maynard Keynes (Keynes, J., 1993, p. 450-451).
A serious flaw in the theory and general equilibrium models, respectively, is that, based on
the micro-economic analysis of the markets, they ignore the problem of cyclical economic
development that is a crucial problem for the macroeconomic system. The sources of
economic fluctuations, even in the real business cycle models, are supposed to be the
exogenous shocks. However, after the recent crisis, the questions about the nature of cycles,
internal forces, driving the development of the economy and determining its cyclical nature,
came to the fore once again. That is why the theories and models that adequately reflect the
economic dynamics in the existing mode of production have to contain endogenous cycle
factors.
One can not deny that the general equilibrium models are often criticized for
incorrect transfer to the macro level of optimization hypotheses, which are believed to be
correct regarding individual agents. However, this criticism is usually not of a conceptual
nature. The developers of models, used in practice, are blamed above all for neglecting the
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new features, which may occur in the macroeconomic system from interaction between
agents, for unsubstantiated hypothesis about the similarity of the economic behaviour of a
number of individual agents, and for incorrect ways to aggregate it (Martel, R., 1996, p. 127144). This appears to be lying on the surface layer of the abovementioned deep dichotomy
problem.
Speaking about the problem of the individual agents, it should be noted that in the
scientific literature and practice of macroeconomic regulation the identification of theoretical
economic agent and the people, which are operate in conditions of the real economy, is
occurred quite often. For example, central banks attach great importance to the polls, which
are carried out to ascertain the public opinion on forecast levels of inflation. This is, in our
view, a common misconception. From a methodological point of view, an agent in the
Walrasian system, as well as a modern representative agent, is a convenient instrument of
scientific analysis, so called theoretical abstraction (of one level). A researcher provides a
definition of the subject, which operates in markets, in its theoretical model and defines its
properties. In particular, the form of the functions that describe the behaviour of economic
agents, is selected in such a way that the solution to the problem of optimization in chosen
constraints is guaranteed to lead to a priori given result corresponding to a particular
theoretical postulate (for instance, the equality of real wages and marginal productivity of
labour etc.). The debates about the degree of economic agents‘ rationality sin the same
methodological error of mixing of theoretical concepts and real individuals characteristics.
A number of researchers believe the existence of a unique and sustainable solution
to the system of general equilibrium is unproven (Fagioli, D., Roventini, A., 2009, p. 30-32).
This indicates what essential properties of the macroeconomic system are still unknown, and
serves as a major conceptual argument, at least, against the application of the new
neoclassical synthesis' statements to justify practical recommendations.
Many scholars point to the dominance of formalism in modern Western economic
basis; they consider that, in particular, new Keynesian DSGE-models reflect a
mathematically beautiful but artificial, ―virtual‖ world, which has almost no relation to reality
(Caballero, R., 2010, p. 85-102).
Not surprisingly, the most important values in the general equilibrium models - the
stationary state parameters – are defined essentially arbitrary. They are appointed on the
basis of the practitioners‘ ideas of acceptable or desirable values of key indicators; they vary
considerably by countries, are subject to change depending on the prevailing conditions. As
for example here can be serve the assignment of the key parameter for the banks targeting
the inflation- that in fact is the inflation target. Validity, desirability and possibility of achieving
such goals cannot but raise doubt.
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The inclusion in the model of the ―adjustment costs‖ and the assignment of values to
the equation coefficients as a consequence of calibration has no strict scientific grounds. On
the whole, accusations in postulating important assumptions, in insufficient theoretical
justification of accepted hypotheses (i.e., the approach «ad hoc»), in the use of artificial
constructions that neoclassical economists have advanced to the Keynesians in the 1970s,
may be divert to their modern followers (Martel, R., 1996, p.131).
Thus, there is the necessity to review the prevailing views of scientific research in
the area of monetary policy theory and modelling. Researches are developing in different
directions.

3.2. Alternative research directions
The growth of practitioners‘ interest to the problems of macro-prudential regulation is
currently accompanied not by the revaluation of monetary policy place in the system of
macroeconomic regulation but by the aspiration to link mutually two areas of central banks
activity. Developers of DSGE-models offer their options that contain "financial sector" and the
functions of monetary (and, possibly, fiscal) authorities reaction to the threats to financial
stability (Benes, J., et al. 2009).
However, some researchers believe that modern economics has no knowledge
about the real mechanism of economic dynamics and that, as a result, DSGE-model is
fundamentally not able to reflect it. Therefore, "engineering approach" is considered by them
to be legitimate and reasonable and was used by economists in the 1940 - 1950-s. It is
consisted in creation the models, which do not claim to a theoretical perfection and are
designed to solve a specific problem. During last two decades ―agent based computational
economic‖ modelling or ―ACE models‖ represent answers to these ideas. It involves the
rejection of the important hypotheses of DSGE-models: about the existence and uniqueness
of general equilibrium, homogeneity, and agents‘ rationality. Nevertheless microeconomic
bases are preserved. Emphasis is placed on the description of the interactions between
heterogeneous self-learning agents, generating the evolution of the economic system, which
is characterized by a multiplicity of equilibriums or perhaps the lack thereof (Fagioli, D.,
Roventini, A., 2009, p. 236-240).
Representatives of a number of unorthodox currents (e.g., post-Keynesians,
institutionalists) believe, what the theory of general equilibrium in principle is not suitable for
solving macroeconomic problems, however they recognize the necessity to co-ordinate the
micro-and macro-economic analysis. However, in their opinion, it is methodologically correct
to move not from microeconomic theory to macroeconomic concepts, and not from the
particular to the general, but on the contrary, it is correct to construct the microeconomic
theory, corresponding to a specific macro-economic foundation. They did not offer
microeconomic theory appropriate to their macro-economic paradigm. They did not also

119

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
develop a model toolkit, by using of which it is possible to solve the problems of state
regulation of the economy. In this they yield seriously to their opponents.
A special solution to the problem of economic science dichotomy is suggested by
the concept of evolutionary economics, the foundations of which are formulated by the R.N.
Nelson and S.J. Winter in the 1970s (Nelson, R., Winter, S., 2002). They and their followers
consider that the economy is a system in which the non-equilibrium processes, associated
with innovation, occur, and they are being projected as driving forces of its evolution.
Evolutionary theory in economics has incorporated the most important category of its
biological prototype - variability, selection, heredity. Evolving economic system has many
possible states, the probability of transition in which depends on its state at the time. Suitable
for modelling toolkit is provided by the theory of Markov processes (instead of optimization
theory of neoclassicism). Nelson and Winter in their macro-constructions were guided by a
special micro-economic category - so called "routine", by which they meant the "normal and
predictable pattern" of business conduct (behaviour).
Thus, the proposed by them theory contains interrelated micro and macro levels.
The models of technological diffusion became one of the directions of the evolution theory
development (Krasilnikov, A., 2007, p. 66-81). Applied evolutionary modelling is developing,
but modern versions of the models are not intended to make recommendations on economic
policy conducting (YII International Symposium on Evolutionary Economics, 2007, p. 146152).

4. Conclusion
The examined above approaches include micro and macro levels. There are areas
of research that use methodological approaches, which do not involve the using analysis of
different levels. R. Martel, developing a thesis about the inadequacy of the theory of general
equilibrium analysis of macroeconomic systems, asked himself a question: ―Why can't we
model the aggregated systems directly, as it is done in the natural sciences?‖
Indeed, natural sciences are one of the most obvious examples where the study of
the general section is not done to the detriment of component parts, and this is the only way
to identify the common laws. Thus, the significant progress of medicine in the XIXth and XXth
centuries was based on the understanding of anatomy and physiology - the sections that
describe the biological processes that occur at a higher level than the processes, which are
studied by biochemistry and genetics. Similarly, mechanics describes macroscopic
processes with an accuracy, which is sufficient to solve problems in everyday life; at the
same time the microcosm laws, described by quantum mechanics, are not practical in
describing the motion of the body with the "earthly" speeds. These examples represent not
only historical interest: till now techniques concerning the separate description of the
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processes at different levels are required for studying the processes in biology, physics and
other natural sciences.
In recent years, the natural-scientific approach in the economy has being developed
by joint efforts of economists and physicists within a new direction at the junction of two
sciences – econophysics. Its prospects are associated with the using the scientific apparatus
of physics to study and modelling processes in the economy, which is far beyond the scope
of solving optimization problems. At the current stage, it is important to solve the problem
how to replace adequately the physical meaning of described processes by the economic
one.
One should not forget that economists have at their disposal another, sufficiently
well-developed instrument of modelling, suitable for using in any theoretical views of a
researcher that is econometric apparatus.
Thus, the actual state of economic theory, the current task of macroeconomic
regulation indicate the need for critical reinterpretation of the dominant theoretical position in
the area of monetary policy, the active development of academic and applied researches,
including modelling. Under these conditions, the decisions in the area of monetary policy
should be made very carefully, taking into consideration theoretical recommendations. In
particular, using the economic-mathematical apparatus it is useful primarily to be guided by
considerations of its practical usefulness and effectiveness and not by criteria of its
compliance to the postulates of economic base.
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CREDITELE BANCARE NEPERFORMANTE
ŞI FEEDBACK-UL ACESTORA
dr. Bogdan Florin FILIP101
Abstract: This paper addresses the financial and economic context and the impact
factors with disruptive potential, whose actions generate the existence of non-performing
loans, but also the concept of non-performing loan (NPL), starting from the meanings given
to it in the scientific literature and in banking practice. Especially, there are analyzed the
connections of such loan category with factors determining the formation and dynamics, but
also the feedback of the non-performing loans, considered as variable, both determined and
determining, in relation with other variables, represented by macro level economic and
financial indicators. There is used, within this framework, macroeconomic modelling, focused
on the interdependencies of those variables and are analyzed the results obtained by
processing their corresponding data, in the case of Romania.
Keywords: bank credit, bad credit, feedback,
connections, econometric modeling
JEL Classification: G21; E51

Introducere
Desfăşurarea activităţii de creditare bancară are la bază aplicarea de principii
fundamentale ale creditului, care impun obligativitatea rambursării sumelor de bani
împrumutate şi plata dobânzilor aferente, de către debitor, în favoarea creditorului, ceea ce
implică şi satisfacerea unor criterii de performanţă (economico-financiară), atât la nivelul
băncilor creditoare, cât şi la cel al clientului debitor, după cum încălcarea lor presupune
absenţa sau realizarea de performanţe slabe, ce se asociază, de regulă, cu apariţia
creditelor neperformante. În acelaşi sens, este de real interes şi manifestarea riscului general
de credit, exprimat, în principal, prin riscul de nerambursare la scadenţe a sumelor
împrumutate şi de neplată a dobânzilor datorate de către debitor, nefiind exclusă apariţia
unor blocaje ale fluxurilor băneşti corespunzătoare acestor plăţi, nici atunci când creditele
curente au fost considerate potenţial performante în faza acordării lor.
Existenţa creditelor denumite neperformante se conturează, astfel, ca un fenomen
financiar anormal, care ia naştere în condiţiile derulării proceselor de creditare, sub incidenţa
unor factori interni sau externi, cu caracter perturbator, ce afectează, în prim plan, activitatea
economico-financiară a debitorilor, generând şi neefectuarea plăţilor scadente, rezultate din
credite bancare, primite anterior de aceştia. La rândul lor, considerate în plan static, creditele
devenite neperformante pot produce multiple efecte de tip feedback, care sunt de natură să
amplifice impactul negativ asupra fluxurilor şi rezultatelor financiare, în primul rând, la nivelul
participanţilor la respectivele relaţii de credit, dar influenţând şi asupra activităţilor altor
entităţi cu care cei afectaţi direct au raporturi economico-financiare. Feedback-ul creditelor
neperformante se manifestă, însă, şi la nivelul macroeconomic, în baza unor conexiuni şi
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corelaţii, privite prin prisma dinamicii acestor credite, pe de o parte, şi nivelurile unor
indicatori specifici, pe de altă parte.
În consecinţă, se justifică preocupări intense pentru studierea şi cunoaşterea
profundă a conexiunilor şi a mecanismelor de formare şi, adesea, de creştere a creditelor
bancare neperformante, iar pe această bază, căutarea de soluţii menite să asigure
prevenirea apariţiei sau diminuarea proporţiilor la care se situează creditele respective, în
activitatea băncilor, inclusiv în România. Asemenea preocupări devin interesante şi prin
prisma raportării la calitatea tuturor categoriilor de credite oferite de bănci, în mod obişnuit,
clienţilor lor, cu atât mai mult cu cât dimensiunile creditelor neperformante pot fi considerate,
îndreptăţit, o măsură sintetizatoare a calităţii portofoliilor de credite ale băncilor, respectiv a
calităţii activelor bancare (Nkusu, 2011, p.2), reprezentate prin creanţe rezultate din creditele
acordate de bănci şi nerambursate de debitori.
Abordările cu privire la creditele bancare neperformante ignoră, de regulă, definirea
acestora din perspectiva conţinutului economico-financiar şi semnificaţiilor conceptuale
distinctive, ca fenomen financiar. În acest sens, se constată o diversitate relativ mare a
accepţiunilor atribuite sintagmei ―credite bancare neperformante‖, cel mai adesea invocânduse o anumită diferenţiere de creditele curente, sub aspectul perioadei de întârziere faţă de
scadenţele prestabilite, a efectuării plăţilor reprezentând rate de rambursat şi dobânzi
aferente, din partea împrumutaţilor către băncile creditoare. Astfel, sunt definite credite
neperformante, acelea ce provin din credite curente, la care se produc întârzieri ale plăţilor
către băncile creditoare de peste 90 de zile, faţă de datele scadenţelor prestabilite de părţile
implicate (creditori şi debitori) (Louzis, Vouldis şi Metaxas, 2011, p.5). Similar, într-o altă
sursă, se arată că ―creditele neperformante‖ reprezintă ― principalul (suma creditului - n.n.)
sau dobânda neplătită de 90 de zile sau de mai mult timp‖ (IMF, 2006, p.46; Basel
Committee on Banking Supervision, 2004, paragraf 452). Alte surse dau aceleiaşi expresii
înţelesul de ―slăbiciuni evidente, fie ale creditului în cauză, fie ale împrumutatului (Barisitz,
2011, p.29) sau pe cel al unor categorii de credite, din schema elaborată de Institutul de
Finanţe Internaţionale (IFI), cum sunt cele denumite ―pierderi‖, ―îndoielnic‖ şi ―substandard‖
(IMF, 2005, p.396). După altă sursă ―creditul neperformant" este acela aflat fie în situaţia de
―pierdere‖, fie aproape de a deveni ―pierdere‖ (Saba, Kouser şi Azeem, 2012, p.127).
Prin urmare, în plan teoretic, dar şi în cel aplicativ, nu s-a ajuns la definirea sau
interpretarea uniformă a sintagmei ―credite bancare neperformante‖, conturându-se, totuşi,
ca un criteriu de diferenţiere, drept categorie distinctivă (specială – n.n.) ce reprezintă credite
cu dobânzi aferente aflate în întârzieri de plată către băncile creditoare, de 90 de zile sau
mai mult timp, ceea ce nu exprimă esenţa acestui fenomen. Or, în opinia noastră, în
definirea conceptului de credit neperformant ar trebui să se regăsească esenţa de relaţie de
credit alterată, deteriorată, nedorită şi nefastă, dând expresie unui blocaj al unor resurse de
creditare, scoase temporar sau definitiv în afara circuitului economic. El implică şi lipsa de
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performanţă, în primul rând, la nivelul băncilor, constând în nerecuperarea sumelor
împrumutate şi neîncasarea venitului corespunzător (dobânda), dar şi la nivelul debitorului,
incapabil să folosească eficient creditul respectiv şi să-şi asigure efectuarea plăţilor aferente
în limitele de timp stabilite.

Descrierea problemei
Multă vreme, creditele bancare neperformante nu au reprezentat un subiect care să
suscite atenţia economiştilor, în general, şi a cercetătorilor, în mod special, dar nici a
publicului larg. În acest sens, se poate remarca faptul că ele au fost luate în considerare,
trecându-se şi la cuantificarea lor, abia după 1985, în SUA, iar în multe alte state, inclusiv în
România, după anul 2000.
Totodată, este de admis că dimensiunile mai reduse ale creditelor din categoria
respectivă şi a efectelor cunoscute ca fiind generate de acestea, până la manifestarea crizei
economico-financiare globale, începută în anii 2007-2008, ar putea explica şi existenţa a
relativ puţine studii efectuate înainte de anii 2000 asupra apariţiei şi evoluţiei creditelor
neperformante.
Dincoace de anul 2000 şi, cu deosebire, după începerea crizei (extinsă la nivel
mondial), creditele neperformante, tot mai mari, au devenit elementul central al multor
cercetări, orientate, mai ales, în direcţia identificării factorilor ce le determină existenţa şi
dimensiunile, iar mai recent, şi a efectelor induse de ele asupra situaţiei economicofinanciare şi a dezvoltării societăţii, în ansamblu.
Literatura actuală de specialitate, promovează ideea că o creştere economică este
posibilă, în condiţiile stabilităţii sistemului financiar, în cadrul căruia băncile joacă un rol
primordial, iar prezenţa creditelor neperformante mari poate afecta funcţionalitatea întregii
economii (Hou, 2007). Sub acelaşi aspect, ne apare şi mai tranşantă aprecierea că creditele
neperformante au un impact advers asupra economiei unei ţări şi că o evoluţie ascendentă a
acestora reprezintă un indiciu al declanşării unei crize economico-financiare în ţara
respectivă (Kaminski şi Reinhart, 1999, p.476).
În acelaşi context, constatăm că multe cercetări efectuate concluzionează,
întemeiat, că amplificarea nivelului creditelor neperformante reprezintă unul din principalii
factori care determină deteriorarea stabilităţii financiare a băncilor, şi pot conduce la crize
sau chiar falimente ale acestora (Barr şi Siems, 1994, p.3). Mai mult, considerăm că este
judicioasă şi aprecierea că proporţiile creditelor neperformante pot fi concepute ca un
indicator al apariţiei crizelor bancare (Reinhart şi Rogoff, 2010, p.8).
Prin urmare, identificarea factorilor determinanţi asupra evoluţiei creditelor
neperformante, dar şi a implicaţiilor acestora de tip feedback, în viaţa economică şi socială,
devine un obiectiv prioritar, nu numai pentru bănci şi autorităţi de reglementare în domeniul
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financiar-bancar, dar şi o tematică a cercetării ştiinţifice, de real interes, ceea ce explică şi
abordarea ei, tot mai consistentă, mai ales, pe fundalul crizei mondiale actuale.
Din perspectiva factorilor ce determină existenţa şi dimensiunile creditelor
neperformante, constatăm că majoritatea studiilor îi grupează pe aceştia în două categorii
mari. Astfel, o primă categorie include factori de natură externă, în raport cu activitatea
proprie a băncilor, care exprimă, de regulă, condiţiile macroeconomice ce produc efecte
asupra capacităţii debitorilor de a efectua plăţile corespunzătoare împrumuturilor primite.
Cea de a doua categorie înglobează factori a căror acţiune este concentrată la nivelul
băncilor (Louzis, Vouldis şi Metaxas, 2011, p.1), ei constând în calitatea managementului,
dimensiunea redusă a capitalului (Keeton şi Morris, 1987), creditarea excesivă (Salas şi
Saurina, 2002), rentabilitatea redusă a capitalului (Berger şi DeYoung, 1997).
Factorii din prima categorie sunt concepuţi, de regulă, ca indicatori macroeconomici
aflaţi, cel mai adesea, în raporturi de intercondiţionare cu nivelul creditelor neperformante, iar
lucrările publicate ca studii teoretice şi, mai ales, empirice, cu referire la ţări sau grupuri de
ţări, evidenţiază variante diverse de tratare a acestei probleme, cu deosebire, din perspectiva
dinamicii şi corelaţiilor privind anumite variabile macroeconomice luate în analiză. Astfel,
constatăm că, în ansamblu, studiile respective scot în evidenţă existenţa unor legături de
cauzalitate acceptate, în general, între factori, exprimaţi prin indicatori macroeconomici,
precum produsul intern brut (PIB), inflaţie, şomaj etc., pe de o parte, şi creditele
neperformante, pe de altă parte, apelându-se, în acest scop, la anumite modele
econometrice axate pe asemenea variabile.
În lucrarea noastră, analizăm, de asemenea, interdependenţele dintre anumiţi
factori, reprezentaţi prin indicatorii de nivel macroeconomic (variaţia PIB, variaţia ratei
inflaţiei, variaţia ratei şomajului, volumul creditelor bancare şi variaţia ratei dobânzii la
credite),

în
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variabile

determinante,

cu

variaţia

volumului

creditelor

neperformante, ca variabilă determinată, în condiţiile României, reconstruind în acest scop o
variantă relativ diferită de model econometric. În al doilea rând, ne propunem şi o abordare
similară
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efectelor
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―feedback‖,

considerând

manifestarea
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în
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interdependenţelor dintre variaţia creditelor neperformante, ca variabilă determinantă, şi
aceeaşi indicatori macroeconomici luaţi ca variabile determinate, în mod distinctiv.
În alegerea variabilelor luate de noi în considerare, am pornit de la constatări şi
aprecieri desprinse din studii anterioare publicate, cu privire la existenţa anumitor tipuri de
legături între acestea şi creditele neperformante. În acest sens, constatăm că relaţia dintre
creşterea PIB şi evoluţia creditelor neperformante este legătura de cauzalitate cel mai des
analizată în lucrările care vizează acest domeniu. Astfel, majoritatea autorilor (Louzis,
Vouldis şi Metaxas, 2011; Khemraj şi Pasha, 2009; Jimenez şi Saurina, 2006; Rajan şi Dahl,
2003; Salas şi Saurina, 2002) constată şi susţin existenţa unei influenţe negative a creşterii
PIB asupra nivelului creditelor neperformante (în sensul reducerii acestora), precum şi a unui
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comportament anticiclic al acestei categorii de credite. Explicaţia unei asemenea relaţii
acestei relaţii de cauzalitate, pe care o considerăm a fi corectă, rezidă în ideea că o creştere
a PIB se regăseşte, în principiu, într-o creştere a veniturilor debitorilor, ceea ce semnifică o
îmbunătăţire a capacităţii lor de rambursare a creditelor bancare, inclusiv de reducere a celor
neperformante. În acelaşi sens, apare şi efectul de tip feedback, în cazul reducerii creditelor
neperformante, care pot genera o creştere a PIB. Pe de altă parte, atunci când are loc o
reducere a PIB şi, implicit, a veniturilor obtenabile de către debitori, este de aşteptat o
creştere a creditelor neperformante, debitorii respectivi confruntându-se cu reducerea
capacităţii lor de rambursare şi cu starea de şomaj la nivel mai ridicat (Klein, 2013, p. 6), iar
feedback-ul acesteia va fi şi el negativ, în sensul reducerii PIB.
La rândul său, şomajul, ca factor macroeconomic şi variabilă determinantă, apare a
avea, în multe cercetări (Nkusu, 2011, Berge şi Boye, 2007, Rinaldi şi Sanchis-Arellano,
2006), un impact direct asupra nivelului creditelor neperformante. În acest sens, admitem că
o creştere a şomajului este de natură să afecteze negativ veniturile debitorilor, în special în
cazul persoanelor fizice, ceea ce conduce la accentuarea dificultăţilor acestora de a efectua
rambursări şi plăţi de dobânzi scadente pentru împrumuturile contractate. Totodată,
creşterea şomajului, cu efect de reducere a veniturilor populaţiei, are şi un impact negativ
asupra cererii de consum de produse şi servicii, cu consecinţa reducerii producţiei şi
vânzărilor companiilor, inclusiv de obţinere şi de către acestea a unor venituri mai mici, care
determină, astfel, diminuarea capacităţii de rambursare şi a acelor debitori (Louzis, Vouldis şi
Metaxas, 2011, p.10). Coroborate, cele două efecte transmise asupra populaţiei şi a
companiilor, conduc la crearea condiţiilor favorabile creşterii creditelor neperformante.
Pe de altă parte, pe o filieră inversă a raţionamentului, reducerea ratei şomajului,
creează condiţii de creştere a capacităţii de rambursare şi plată a dobânzilor scadente
aferente creditelor curente, inclusiv posibilitatea ca debitorii să facă unele plăţi restante,
diminuându-se şi creditele neperformante acumulate anterior.
Inflaţia, luată în considerare prin indicatorul rata inflaţiei, ca un factor
macroeconomic şi variabilă care interacţionează cu dimensiunile creditelor neperformante,
apare abordată în mod diferit în lucrările de specialitate. Astfel, în unele abordări se
evidenţiază o relaţie de determinare strict pozitivă (Khemraj şi Pasha, 2009; Fofack, 2005) a
inflaţiei asupra creditelor neperformante (în sensul că o creştere a ratei inflaţiei conduce la o
creştere a creditelor neperformante), dar în altele, mai nuanţate, se iau în calcul atât efecte
pozitive, cât şi negative ale acesteia asupra nivelului creditelor neperformante (Nkusu, 2011,
p.8; Klein, 2013, p.6). Din perspectiva raportului de determinare strict pozitivă, argumentul
invocat este acela că inflaţia erodează capacitatea de plată a debitorilor, prin reducerea
venitului lor real, ceea ce conduce la apariţia întârzierilor la plata împrumuturilor şi la
amplificarea creditelor neperformante. Alţi autori consideră, însă, că inflaţia poate avea o
influenţă inversă, în sensul că ar putea conduce la o creştere a capacităţii de plată a
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debitorilor, deoarece s-ar reduce valoarea reală a creditului rămas de rambursat, ceea ce ne
apare discutabil, în condiţiile în care această reducere este devansată de efectul advers al
reducerii veniturilor reale ale debitorilor.
Volumul creditelor acordate de bănci se constituie, la rândul său, ca o premisă sine
qua non şi un factor determinant de care depinde şi apariţia, dar şi modificările ce survin în
evoluţia creditelor neperformante (Saba, Kouser şi Azeem, 2012; Khemraj şi Pasha, 2009;
Sinkey şi Grenwalt, 1991). Însăşi creşterea volumului de credite bancare acordate creează
premise să crească şi volumul creditelor neperformante, deoarece, în mod natural, există o
probabilitate ca o anumită pondere din totalul creditelor să intre în această categorie. Mai
mult, o eventuală creştere rapidă a volumului creditelor bancare, având la bază o relaxare a
condiţiilor impuse de bănci în scopul prevenirii riscului de credit, poate face ca noi credite
acordate să devină neperformante.
Rata dobânzii la credite este considerată, de către mai mulţi autori, unul dintre
factorii importanţi care contribuie la apariţia şi evoluţia creditelor neperformante (Berge şi
Boye, 2007; Nkusu, 2011; Beck, Jakubik şi Piloiu, 2013). În acest sens, este de admis
raţionamentul că, în principiu, o creştere a ratei dobânzii la creditele acordate de bănci,
implică o împovărare mai mare a debitorilor şi o reducere a capacităţii lor de rambursare a
ratelor scadente şi plată a dobânzilor aferente, ceea ce poate duce la creşterea creditelor
neperformante. De asemenea, este raţională şi aprecierea conform căreia o reducere a ratei
dobânzii poate avea efectul invers al majorării capacităţii de plată a debitorilor, creând
premisele favorabile, nu numai efectuării plăţilor scadente privind creditele curente, ci şi
pentru rambursarea unei părţi a creditelor neperformante acumulate anterior. În plus,
apreciem că efectul potenţial al modificării ratei dobânzii la creditele bancare noi s-ar putea
manifesta şi în sensuri inverse celor expuse anterior, majorarea ei contribuind la prevenirea
formării creditelor neperformante, prin limitarea accesului la credite a debitorilor cu
capacitate slabă de rambursare, iar micşorarea ei creând premise pentru amplificarea
creditelor neperformante, prin accesibilitatea sporită la credite oferită unor clienţi cu
solvabilitate îndoielnică, pe fundalul reducerii exigenţelor băncii în selectarea debitorilor.
La rândul lor, abordările privind feedback-ul creditelor neperformante, având, în prim
plan, efecte transmise asupra economiei unei ţări, pornesc adesea de la corelaţia acestora
cu oferta totală de credit bancar. Astfel, este de admis, în primul rând, raţionamentul viabil
conform căruia o creştere a ratei creditelor neperformante la nivelul băncilor poate crea o
incertitudine asupra stabilităţii financiare a acestora, ceea ce ar genera şi o limitare a
accesului lor la alte resurse financiare (Diwan şi Rodrik, 1992). De aici, pot rezulta reacţii din
partea băncilor, în sensul limitării accesului clienţilor la creditare, inclusiv în condiţii de
creştere a ratei dobânzii la creditele bancare. Cea din urmă reacţie poate conduce, însă, atât
la o limitare naturală a volumului creditelor acordate, cât şi la menţinerea, în limite
acceptabile, a rentabilităţii şi eficienţei activităţii desfăşurate la nivelul băncilor creditoare. Pe
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de altă parte, în opinia noastră, devine relevantă, din aceeaşi perspectivă, constatarea că, în
fapt, creditele neperformante reprezintă resurse financiare blocate sau chiar pierdute pentru
bănci, reducând dimensiunea resurselor disponibile pentru acordarea de noi credite. Or,
reducerea creditelor neperformante presupune şi deblocarea unor resurse de creditare la
dispoziţia băncilor, din care se pot acorda noi credite, reducându-se şi costurile implicate de
gestionarea lor, inclusiv a provizioanelor.
Concomitent, devine posibilă şi obţinerea mai uşoară de către băncile comerciale
respective, a unor noi resurse de creditare, mai ieftine, inclusiv de la banca centrală, fapt ce
antrenează, după sine, sporirea ofertei de credite ce se pot acorda la un cost (cuantificat prin
rata dobânzii) mai redus. În acelaşi context, considerăm că se impune a lua în considerare,
un efect potenţial, de tip feedback al reducerii creditelor bancare neperformante, ce pot
deveni credite noi. Acestea pot susţine creşterea economică, respectiv a PIB, deoarece pe
seama resurselor băneşti eliberate, astfel, şi reintegrate în circuitul economic, fiind folosite
drept capital împrumutat, de către clienţii băncilor, mai ales, în activităţi productive, inclusiv
finanţându-se investiţii.

Metodologie şi surse de date
Alături de documentarea teoretică din literatura de specialitate, utilă şi în plan
conceptual, un loc central revine în lucrare analizei calitative şi cantitative a fenomenului
―creditelor bancare neperformante‖, din perspectiva conexiunilor sale cu factorii exprimaţi
prin indicatori macroeconomici, concepuţi ca variabile determinante, dar şi din cea a
feedback-ului acestor credite, reflectat în sens invers, prin variaţii ale indicatorilor respectivi,
care devin variabile determinate. Aplicarea analizelor cantitative se bazează pe date
referitoare la România, apelând în scopul prelucrării lor la modele econometrice (adaptate
propriilor opţiuni cu privire la variabilele incluse) şi la programe informatice adecvate.
În baza fundamentelor de ordin conceptual, incluzând şi consideraţii asupra
corelaţiilor dintre factorii de influenţă şi reliefând raporturile de determinare dintre creditele
neperformante, pe de o parte, şi anumiţi indicatori macroeconomici, am conturat un model
econometric, prin alegerea şi includerea ca variabile ce determină variaţia volumului
creditelor neperformante a următorilor indicatori: variaţia PIB, volumul total al creditelor
bancare, variaţia ratei inflaţiei, variaţia ratei şomajului şi variaţia ratei dobânzii la creditele
bancare.
În determinarea empirică a legăturilor cauzale dintre variabila determinată (variaţia
volumului creditelor neperformante) şi cele determinante, am folosit ca metodă de cercetare
regresia de tip OLS (Ordinary Least Squares), precum şi analiza corelaţiei Pearson între
variabilele luate în calcul.
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Deşi informaţiile existente cu privire creditele neperformante înregistrate în România
până în prezent, sunt relativ puţine, ele au permis formarea unui eşantion satisfăcător de
date anuale, privind perioada 2000-2012, pe care l-am folosit în demersul nostru.
Datele utilizate în scopul efectuării analizelor au fost extrase şi verificate pornind de
la seriile de date publicate de Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional (Indicatori de
stabilitate financiară), Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică al
României.
În dezvoltarea analizei s-au folosit următoarele notaţii privind variabilele incluse în
calcule: ΔCRNP – variaţia volumului creditelor neperformante (anual, în miliarde lei); ΔPIB –
variaţia anuală a PIB (în miliarde lei); CRT – volumul(soldul anual) total al creditelor bancare
pentru sectorul real (în miliarde lei); ΔRINFL – variaţia anuală a ratei inflaţiei (%);ΔRSOM –
variaţia anuale a ratei şomajului (%); ΔRDCR – variaţia anuale a ratei dobânzii la creditele
bancare (%).
Într-o primă etapă a analizei datelor statistice incluse în evaluarea noastră, pentru
perioada anilor 2000-2012, au rezultat elementele de caracterizare generală incluse în
tabelul următor.
Tabel 1
Date statistice în rezumat
ΔCRNP
ΔPIB
CRT
ΔRINFL
ΔRSOM
ΔRDCR

Mean
10.23
42.21
117.21
11.10
7.06
20.73

Median
2.68
39.28
117.01
7.21
7.10
16.14

Maximum Minimum
38.38
0.14
98.69
-13.56
219.45
10.88
34.47
3.33
8.10
5.80
45.40
11.42

Std. Dev.
13.75
27.13
84.67
9.11
0.60
10.54

Conform datelor din tabelul nr.1 se poate observa existenţa unor variaţii importante
ale variabilelor analizate, mai ales a celor ce privesc PIB şi volumul total al creditelor
bancare, urmate de variaţiile ratei inflaţiei, ratei dobânzii la credite şi, în proporţie redusă a
ratei şomajului, pe parcursul perioadei 2000-2012. Totuşi, dacă în ceea ce priveşte rata
inflaţiei şi rata dobânzii la creditele bancare variaţii mai mari le regăsim la începutul
intervalului de timp supus analizei, pentru PIB şi pentru creditul total, variaţiile majore se
înregistrează în perioada de boom economic a anilor 2005-2008, iar pentru creditele
neperformante, creşterea accentuată a acestora se înregistrează pe intervalul 2008-2012, pe
fundalul manifestării crizei economico-financiare.
Existenţa relaţiilor de legătură între variabila determinată şi cele determinante poate
fi pusă în evidenţă prin intermediul matricei de corelaţie a acestora, reprezentată în tabelul
nr.2.
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Tabel 2
Matricea de corelaţie a variabilelor
ΔCRNP
1.000000
-0.616941
0.835017
0.484684
0.268757
0.545029

ΔCRNP
ΔPIB
CRT
ΔRINFL
ΔRSOM
ΔRDCR

ΔPIB
1.000000
-0.112386
0.256227
-0.552326
0.044650

CRT

1.000000
0.799739
-0.021058
0.741255

ΔRINFL

1.000000
-0.207007
0.780890

ΔRSOM

1.000000
0.074579

ΔRDCR

1.000000

Datele din tabelul nr.2 confirmă sensul raţional al legăturilor de cauzalitate ce se
manifestă între variaţia creditelor neperformante şi celelalte variabile. Astfel, conform
coeficienţilor

evidenţiaţi

în matrice,

variaţia creditelor

neperformante apare

într-o

semnificativă corelaţie inversă (-0.6169) cu variaţia PIB. Ele atestă, de asemenea, şi corelaţii
pozitive ale variaţiei creditelor neperformante cu: volumul total al creditelor bancare (0.835);
variaţia ratei dobânzii la credite(0.545); variaţia ratei inflaţiei (0.4846); variaţia ratei şomajului
(0.2687). Aceleaşi date evidenţiază şi legătura raţională inversă dintre variaţia PIB şi variaţia
ratei şomajului, evoluţia ultimei influenţând-o negativ pe prima şi invers. De asemenea,
remarcăm corelaţia normală, de sens invers, dintre variaţia ratei şomajului şi

evoluţia

volumului total al creditelor bancare. Similar, se confirmă şi corelarea, în sens pozitiv, a
variaţiei ratei inflaţiei cu volumul creditului total şi cu variaţia PIB.

Rezultate obţinute
În ansamblu, rezultatele obţinute, conform tabelului nr.2 şi observaţiile formulate
anterior permit o apreciere pozitivă în privinţa posibilităţii de stabilire a influenţelor transmise
asupra variaţiei volumului creditelor neperformante, considerată ca variabilă determinată, de
către variabilele determinante, potrivit nivelurilor indicatorilor corespunzători, din perioada
anilor 2000-2012, pentru România, prin folosirea metodei de regresie OLS (Ordinary Least
Squares), având ca suport un model de ecuaţie de regresie, reconstruit de noi, păstrând
notaţiile anterioare, de forma următoare:

CRNP   0 PIB  1CRT   2 RINFL   3 RSOM   4 RDCR  

(1)

Simularea prin metoda de regresie OLS a ecuaţiei de determinare a variaţiei
creditelor neperformante, în baza datelor prelucrate anterior, a condus la rezultatele din
tabelul nr.3:
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Tabel 3
Regresia OLS pentru modelul de cercetare aplicat
Dependent Variable: ΔCRNP
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2001 2012
Included observations: 12 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

ΔPIB
CRT
ΔRINFL
ΔRSOM
ΔRDCR

-0.062367
0.044110
-0.116040
0.126900
-0.049693

-6.665401
16.49125
-1.081210
0.302884
-0.456340

0.0003
0.0000
0.3154
0.7708
0.6620

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.965444
0.945697
0.909613
5.791767
-12.65645
2.055022

0.009357
0.002675
0.107325
0.418971
0.108895

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

3.180000
3.903413
2.942741
3.144786
2.867937

Rezultatul obţinut indică, pentru ecuaţia de regresie propusă, faptul că variaţia
creditelor neperformante este determinată într-o proporţie foarte ridicată (R-squared de
0.9654, Adjusted R-squared de 0.9457) de variabilele determinante, ceea ce confirmă
relevanţa modelului aplicat.
Totodată, rezultatele din tabel evidenţiază dependenţa variaţiei volumului creditelor
neperformante de variaţia inversă a PIB, precum şi dependenţa în acelaşi sens, faţă de
dimensiunea creditului bancar. De asemenea, remarcăm că ambele variabile determinante
prezintă valori ale probabilităţii sub un nivel de semnificaţie de 1%, ceea ce conduce la
respingerea ipotezei valorii nule a coeficienţilor lor şi dependenţa sigură a variabilei
determinate de acţiunea acestor factori.
În cazul celorlalte variabile, considerate determinante (variaţia ratei inflaţiei, variaţia
ratei şomajului şi variaţia ratei dobânzii), valorile probabilităţii conduc la aprecierea că ele
sunt sensibil mai puţin semnificative pentru influenţarea variabilei dependente. Totuşi, prin
prisma coeficienţilor rezultaţi, constatăm faptul că evoluţiile nivelurilor ratei şomajului şi a
ratei inflaţiei determină un trend similar celui al volumului creditelor neperformante. Pe de
altă parte, evoluţia ratei dobânzii la creditele bancare are un efect, în sens invers, asupra
variabilei determinate.
În privinţa aprecierii cantitative a efectelor de feedback generate de prezenţa şi
dinamica creditelor neperformante, considerată ca variabilă determinantă, tot în cazul
României, în perioada 2000-2012, am admis ipoteza că ele sunt reflectate, în baza
conexiunilor inverse, prin nivelurile unor indicatori macroeconomici (variaţia PIB, volumul
total al creditelor bancare, variaţia ratei inflaţiei, variaţia ratei şomajului şi variaţia ratei
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dobânzii la creditele bancare). Aceşti indicatori devin, astfel, variabile determinate şi, în acest
sens, am conturat ecuaţia, respectiv modelul econometric adaptabil fiecăreia dintre aceste
variabile de determinat. Sub acest din urmă aspect, apreciem că, deşi un asemenea model
econometric presupune reflectarea cumulată a efectelor de feedback ale tuturor variabilelor
determinante, asupra nivelului fiecărei variabile determinate şi nu rezultă o dimensiune
exactă a feedback-ului variaţiei volumului creditelor neperformante, rezultatele stabilite astfel
pot fi utile în aprecierea sensului (pozitiv sau negativ) şi al intensităţii respectivelor raporturi
de determinare. În acest context, de exemplu, pe baza testării modelului corespunzător,
poate fi apreciată ca sens şi intensitate implicarea acestei categorii de credite în variaţia
înregistrată de PIB, în condiţiile României, din perioada avută în vedere.
În analiza efectuată, pentru determinarea ―feedback‖-ului variaţiei volumului
creditelor neperformante asupra variaţiei PIB, în România, pentru anii 2000-2012, am utilizat
metoda de regresie OLS (Ordinary Least Squares), construind o ecuaţie de regresie, de
forma următoare:

PIB   0 CRNP  1CRT   2 RINFL   3 RSOM   4 RDCR  

(2)

în care, variabilele păstrează semnificaţiile din modelul de regresie precedent,
privind factorii determinanţi ai creditelor neperformante.
Testarea modelului de regresie tip OLS menţionat, folosind acelaşi set de date,
corespunzător condiţiilor din România, în perioada analizată, a condus la rezultatele
sintetizate mai jos:
Tabel 4
Rezultate ale simulării regresiei OLS privind determinanţii variaţiei PIB
Dependent Variable: ΔPIB
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2001 2012
Included observations: 12 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

ΔCRNP
CRT
ΔRINFL
ΔRSOM
ΔRDCR

-13.85156
0.638610
-1.823288
-0.853500
-0.981133

-6.665401
8.976566
-1.150724
-0.135986
-0.611480

0.0003
0.0000
0.2876
0.8957
0.5602

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.841141
0.750364
13.55586
1286.329
-45.07511
1.901509

2.078129
0.071142
1.584471
6.276372
1.604523

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

42.20917
27.13150
8.345852
8.547896
8.271048
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Conform rezultatelor reflectate în tabelul nr.4, se evidenţiază, în primul rând, un grad
ridicat de viabilitate al ecuaţiei de regresie propuse (R-squared = 0.8411 Adjusted R-squared
= 0.7503), ceea ce înseamnă că variaţia PIB ar putea fi determinată suficient de sigur în
funcţie de variaţia creditelor neperformante coroborată cu celelalte variabile determinante
incluse în ecuaţie şi luate în calcul. Din acelaşi tabel, mai rezultă, în mod logic, că există o
probabilitate foarte ridicată (Prob.=0.0003) ca variaţia creditelor neperformante să influenţeze
în sens negativ variaţia PIB.
În acelaşi cadru, sunt de remarcat relaţiile de determinare în sens invers asupra
PIB, din partea variaţiei ratei inflaţiei, variaţiei ratei şomajului şi variaţiei ratei dobânzii la
credite, precum şi determinarea pozitivă indusă de volumul creditelor bancare totale asupra
variabilei determinate, iar aceste constatări corespunzând anticipărilor teoretice asumate
anterior, în lucrare.
În mod similar, putem construi, prin aplicarea aceleiaşi metode OLS, modele de
simulare ale manifestării raporturilor de determinare dintre fiecare variabilă, considerată
determinată (variaţia volumului total al creditelor bancare, variaţia ratei inflaţiei, variaţia ratei
şomajului şi variaţia ratei dobânzii la creditele bancare), în mod separat, concomitent cu
luarea în calcul a variaţiei volumului creditelor neperformante alături de celelalte variabile,
devenite determinante. În acest sens, avem în vedere dezvoltarea ulterioară a cercetării
noastre, din perspectiva feedback-ului creditelor neperformante asupra fiecăreia dintre
variabilele considerate determinate.

Concluzii
Problematica generată de creditele bancare neperformante constituie, în ultimul
timp, un domeniu de larg interes şi de preocupări intense, atât în plan teoretic, cât şi
aplicativ, aşa cum rezultă din lucrările de specialitate publicate, ca şi din practica bancară.
Deoarece, din documentarea întreprinsă, se constată că noţiunea de credite neperformante
se foloseşte în diverse accepţiuni, fără a se fi conturat o definiţie a conceptului, iar cel mai
adesea, această categorie de credite se distinge în baza unui criteriu referitor la întârzieri (de
ex. de peste 90 de zile), faţă de scadenţe, ale plăţilor aferente unor credite în derulare,
apreciem că acest element tehnic este total insuficient şi nu vizează esenţa acestui fenomen
financiar negativ. Ca urmare, în opinia noastră, în definirea acestui concept, trebuie să se
reflecte esenţa creditelor neperformante, aceea de relaţie de credit alterată, nedorită şi
nefastă şi concretizată în blocarea unor resurse de creditare, ce pot deveni pierderi pentru
băncile creditoare, ceea ce ar semnifica o non-performanţă. Concomitent, el implică şi
caracterul neperformant al activităţilor desfăşurate de către debitori, semnificând folosirea
ineficientă a creditelor respective şi incapacitatea acestora de a efectua plăţile
corespunzătoare.

135

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Analiza prezenţei creditelor neperformante, în cadrul mai larg al activităţii
economico-financiare, a condus la reliefarea conexiunilor caracteristice, cu factori de
influenţă asupra acestor credite sau influenţaţi de prezenţa lor, respectiv a unor corelaţii
logice, sub aspect economic.
Dezvoltarea cercetării, prin prisma reflectării corelaţiilor respective, în condiţiile
concrete din România, pentru perioada 2000-2012, se bazează pe analiza empirică folosind
corelaţii Pearson şi un model econometric de regresie construit de noi, aplicând metoda
OLS. În acest sens, am luat în considerare, ca factori determinanţi, variabile precum variaţia
PIB, volumul total al creditelor bancare, variaţia ratei inflaţiei şi variaţia ratei dobânzii la
creditele bancare, iar ca variabilă determinată, variaţia volumului creditelor neperformante.
Rezultatele obţinute, prin aplicarea acestui model de regresie, au indicat viabilitatea de nivel
foarte ridicat a ecuaţiei de regresie, şi au reliefat că variaţia PIB şi volumul total al creditelor
bancare sunt relevante în determinarea variaţiei creditelor neperformante. În acelaşi timp,
variaţiile ratei şomajului, ratei inflaţiei şi ratei dobânzii la credite apar a fi mai puţin
convingătoare ca influenţă asupra variabilei determinate.
Pe de altă parte, analizând feedback-ul creditelor neperformante, pe baze similare,
am conceput şi testat un alt model de regresie, considerând variaţia acestor credite, ca
variabilă determinantă, faţă de evoluţia aceloraşi indicatori macroeconomici, avuţi în vedere,
în mod distinctiv, ca variabile determinate. În acest sens, luând ca variabilă determinată
variaţia PIB şi folosind metoda OLS, am identificat existenţa unui efect semnificativ, de sens
opus, al variaţiei creditelor neperformante, asupra variaţiei PIB, exprimând impactul negativ
al majorării creditelor neperformante asupra nivelului PIB şi viceversa, modelul de regresie
utilizat dovedindu-şi validitatea.
Totodată, au rezultat tot efecte de tip feedback ale variaţiilor ratei inflaţiei, ale ratei
şomajului şi ale ratei dobânzii la credite bancare, care afectează în sens negativ variaţia PIB.
Cercetarea asupra problematicii creditelor bancare neperformante şi a calităţii
creditelor bancare, în ansamblu, va constitui una din preocupările noastre şi în viitor.
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CONSIDERAŢIUNI PRIVIND STABILITATEA FINANCIARĂ
A STATULUI: CAZUL REPUBLICA MOLDOVA
Dr.Rodica PERCIUN102
Abstract: The financial stability plays a key role in the financial system and the
economy. Paramount importance in the creation of financial security system in the Republic
of Moldova acquires the financial stability assessment methods based on international
methods of management of security risk. in this paper are examined the important indicators
of early warning of crisis in Moldova.
Keywords: financial stability, financial system, warning indicators
JEL Classification: E4, E5, E6

Realizarea şi menţinerea stabilităţii financiare ar trebui să devină un obiectiv politic
cheie şi în societatea noastră. Crizele economice, declanşate în ultimii ani captează tot mai
mult interesul economiştilor în ceea ce priveşte stabilitatea financiară. O acţiune metodică
de prevenire a riscului de instabilitate financiară este mai necesară ca niciodată anume într-o
lume globalizată care se caracterizează printr-un grad mai mare de contagiune şi de
răspândire a crizelor.
Stabilitatea financiară este importantă pentru orice economie indiferent de gradul ei
de dezvoltare, deoarece cu ajutorul instituţiilor financiare se efectuează activităţile principale
pentru toate sectoarele economice. Deci, criza sistemului financiar poate să ducă la blocaje
economice, la pierderi directe, şi respectiv la scăderea ritmului de creştere economică şi
poate duce chiar la recesiune. De aceea apare necesitatea unei cercetări mai riguroase a
tuturor elementelor ce ţin de stabilitatea financiară a unui stat. Considerăm că în sensul
economic, „stabilitatea‖ se manifestă prin faptul că procesele economico-financiare esenţiale,
care au loc într-o economie, cum ar fi: economiile şi investiţiile, plasarea depozitelor sub
formă de credite, transformarea activelor în lichidităţi, şi în într-un bun sfârşit creşterea
economică, se desfăşoară normal, fără abateri mari sau dereglări. Însă, „stabilitatea‖ nu
înseamnă caracter neschimbat sau constant, ci o stare care permite dezvoltarea atât a
sistemului financiar, cât şi a economiei în ansamblul. O altă abordare interesantă a
conceptului de stabilitate este aşa numita abordare a contrario. Mulţi economişti cum ar fi
Chant, Crockett, Mishkin, Minsky pornesc de la definirea contrariului, adică a instabilităţii
financiare. Se explică acest fapt prin aceea că termenul opus – instabilitatea financiară –
este mai uşor de recunoscut de către toată lumea. De exemplu, pentru Allen şi Wood (2005)
instabilitatea financiară, reprezintă „orice deviaţie de la planul optim de economii – investiţii al
oricărei economii, cauzată de imperfecţiunile din sectorul financiar‖. Sau Mishkin (1997, pag.
55) consideră că „instabilitatea financiară apare atunci când şocurile din sistemul financiar
interferează cu fluxul informaţional în aşa mod încât sistemul financiar nu mai este capabil
102
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să-şi îndeplinească funcţiile şi să canalizeze resursele spre destinaţiile cele mai productive‖.
Mishkin (1997, pag. 55-92) explică în felul următor cauzele apariţiei instabilităţii financiare:
„Pieţele şi instituţiile financiare îndeplinesc funcţia esenţială într-o economie, şi anume de
canalizare a fondurilor pentru persoane fizice sau firme care au oportunităţi de a investi
productiv. În cazul în care sistemul financiar nu îşi îndeplineşte acest rol, atunci economia nu
poate funcţiona, iar creşterea economică va fi grav afectată‖. Într-adevăr, literatura economică
demonstrează că o cauză esenţială a sărăciei multor ţări este faptul că sectoarele financiare
rămân a fi subdezvoltate în aceste ţări. Un impediment important pentru funcţionarea eficientă a
sistemului financiar sunt informaţiile asimetrice, adică „situaţia în care una dintre părţile
contractuale dispune de informaţii mult mai precise decât cealaltă parte‖.
Deşi conceptul de stabilitate financiară nu are o definiţie unică, admisă de toţi
economiştii şi de toate băncile centrale, totuşi, este cert faptul că „stabilitatea financiară”
este starea în care se află sistemul financiar, atunci când este capabil să
îndeplinească simultan funcţiile sale specifice, şi anume să aloce în mod eficient
resursele şi să absoarbă şocurile, evitând ca acestea să aibă un efect distructiv
asupra economiei reale sau al altor sisteme.
O importanţă primordială pentru Republica Moldova este implementarea şi
organizarea sistemului de stabilitate financiară a statului. La etapa actuală una din sarcinile
prioritare este identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor ce pot influenţa stabilitatea
financiară a RM, precum şi prognoza acestora.
În Republica Moldova armonizarea evidenţei şi raportării în sectorul financiar se află
la stadiul incipient. Reformele economice ar trebui să prevadă introducerea standardelor
internaţionale ale sistemelor de bază. Este necesar de a crea un sistem de interacţiune între
organele de stat, implicate în gestionarea crizei sistemice în sectorul financiar al Republicii
Moldova. Important este de a ţine cont, că stabilitatea financiară depinde de eficienţa
gestionării riscurilor şi de gradul de credibilitate al populaţiei faţă de sistemul financiar. De
aceea, o importanţă deosebită în practica de evaluare a stabilităţii financiare şi crearea
sistemului de securitate financiară în Republica Moldova o are implementarea metodelor
internaţionale de management al riscurilor de securitate:
1. Monitorizarea indicatorilor stabilităţii financiare;
2. Planificarea strategică;
3. Mecanismul sistemelor internaţionale de securitate.
Problema esenţială care trebuie soluţionată în viitorul apropiat constă în elaborarea
unor criterii concrete care vor determina gradul de stabilitate financiară a ţării, prin
evidenţierea acelor indicatori principali care fiind comparaţi cu valoarea-prag, vor da o
estimare complexă a situaţiei reale în RM. Estimarea lor va permite de a evidenţia obiectiv
tendinţele, în special cele periculoase, de dezvoltare a economiei ţării. Autorul consideră că
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este necesar de a elabora un set de indicatori, care să permită monitorizarea stabilităţii
financiare. Valorile-prag ale indicatorilor trebuie să capete în ţară statutul de parametri
cantitativi acceptaţi sau aprobaţi la nivel de stat. Spre regret, până când acest lucru nu s-a
întâmplat - în Republica Moldova în prezent nu există un Sistem de parametri cantitativi
aprobaţi ai valorilor-prag a indicatorilor financiar-economici de bază. În opinia noastră, este
raţional de a elabora şi aproba mai multe grupe de valori-prag: de exemplu, indicatori
macroeconomici, care să reflecte interesele naţionale majore, inclusiv stabilitatea financiară
şi economică, aprobate la nivel de guvern; şi/sau indicatori structurali, care să dezvăluie şi să
completeze caracteristicile specifice ale sectoarelor economice, şi în mod special în
domeniul financiar.
În Sistemul de indicatori ai stabilităţii financiare a ţării este raţional de a include
indicatori care reflectă:
- situaţia macroeconomică (creşterea PIB real (%), modificarea condiţiilor
comerciale (%), deprecierea nominala a monedei (%), rata reala a dobânzii (%), inflaţia (%),
soldul bugetar / PIB (%));
- variabile financiare (M2 / rezerve valutare (%), Creditul neguvernamental / PIB
(%), Active bancare lichide / total activ (%), Creşterea reală a creditului domestic (%)),
- activitatea sectorului bancar şi nebancar (adecvarea capitalului, ROE, ROA,
indicatorii de lichiditate, gradul de concentrare HHI etc.).
În acest articol se va analiza doar unii din indicatorii menţionaţi mai sus.
Şi, desigur, primul accent se va pune pe analiza ritmului de creştere a PIB-ului.
Sistemul economic al RM se caracterizează printr-un grad mare de instabilitate. PIB-ul în
Moldova se caracteriza printr-o creştere anuală în mediu de 6-7%. Anul 2009, an de criză, se
caracterizează prin micşorarea bruscă a ritmului de creştere a PIB mai mult de 13 puncte
procentuale (graficul 1). Aceeaşi situaţie se poate urmări în anul 2012, un an greu pentru
Moldova, dar şi pentru lumea întreagă. Conform datelor oficiale, PIB-ul în anul 2012 în RM a
scăzut în termeni reali cu 0,8% faţă de anul 2011. În concluzie, odată cu diminuarea bruscă
a ritmurilor de creştere a PIB-ului (cu mult peste valoarea – prag de 4-5 p.p.) în comparaţie
cu anul 2011, apare un risc iminent aferent stabilităţii financiare pentru RM, deoarece
micşorarea ritmului de creştere a PIB-ului duce la înrăutăţirea solvabilităţii ţării, precum şi la
greutăţi în achitarea creditelor şi datoriilor bancare.
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Graficul 1 - Dinamica ritmului de creştere a PIB-ului, analiza comparativă
Sursa: în baza datelor BNS
Rezultatul condiţiilor comerciale a RM poate fi citit din balanţa de plăţi, care se
caracterizează printr-un deficit semnificativ. (graficul 2). Din literatura de specialitate,
valoarea-prag a deficitului contului curent al balanţei de plăţi raportat la PIB nu trebuie să
depăşească 8%. Depăşirea valorii prag indică un grad mare de instabilitate. În Moldova
acest indicator trece de valoarea prag şi este în creştere, constituind 10,7% în anul 2012.

Graficul 2 - Dinamica deficitului contului curent al balanţei de plăţi raportat la PIB (%)
Sursa: în baza datelor BNS
Deşi în anul 2011 ponderea exportului în PIB a crescut în comparaţie cu anii
precedenţi, cota importurilor în PIB continuă să fie una impresionantă, atingând în anul 2012
mărimea de 71,88%. În aşa mod, Moldova în perioada analizată înregistrează continuu o
tendinţă de creştere a importului în raport cu exportul (graficul 3), ceea ce duce la crearea
unui deficit al balanţei comerciale a RM. În anul 2012 deficitul balanţei comerciale a RM
constituia 3051,3 mil. USD, ceea ce presupune o creştere a deficitului cu 2,6% în comparaţie
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cu anul 2011. Creşterea importului este o situaţie des întâlnită în multe ţări, totuşi, deficitul
balanţei comerciale a RM (circa – 41%) este considerabil în comparaţie internaţională.

Graficul 3 - Dinamica ponderii Exportului şi Importului RM în PIB
Sursa: în baza datelor BNS, www.statistica.md
În Republica Moldova gradul de monetizare a economiei (M2 raportat la PIB) ar
trebui să fie egală cu cel puţin 50-60% din PIB. Spre regret, acest indicator rămâne sub
valoarea recomandată, menţinându-se la nivelul de circa 35%. (Graficul 4)

Graficul 4 – Gradul de monetizare a economiei RM, %
Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
Nivelul de asigurare a bazei monetare prin rezervele valutare şi de aur ale statului
reprezintă un indicator al stabilităţii financiare. FMI recomandă ca acest indicator să fie egal
cu cel puţin suma importului pe 3 luni. Acest indicator al suficienţei este propus pentru
asigurarea cursului de schimb valutar stabil şi reglementarea nivelului inflaţiei. Evoluţia
rezervelor obligatorii atât în lei (MLD), cât şi în valută liber convertibilă, este corelată cu
schimbarea volumului de fonduri atrase pentru rezerve. Dacă creşterea rezervelor valutare şi
de aur în decursul a două trimestre este mai mică decât creşterea bazei monetare M2, atunci
aceasta este o dovadă de finanţare prin emisie a economiei, drept premisă de dezvoltare a
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proceselor inflaţioniste. Rezervele valutare ale BNM au atins valoarea de 1,9 mld. dolari în
a.2011, reprezentând 3,6 luni de importuri. Cu toate acestea, în condiţiile creşterii
angajamentelor externe, volumul rezervelor valutare şi de aur este insuficient. La finele lunii
mai 2012 volumul total al creditelor restante şi a împrumuturilor obţinute de la FMI a
constituit 356,6 mil. DST (circa 541 mil dolari SUA). Expansiunea creditului intern, inclusiv
prin creşterea ponderii creditelor „rele‖ deseori

au precedat crizele financiare. În prima

jumătate a anului 2012, rezervele valutare ale BNM au atins valoarea de 2,058 miliarde de
dolari SUA, volumul creditelor neperformante în Republica Moldova a crescut cu 24,3%, iar
ponderea lor în volumul total al creditelor a crescut cu 2,4 p.p. până la 15,3%.
În luna octombrie 2012 baza monetară M2 s-a majorat cu 0,3% în comparaţie cu
luna septembrie sau cu 20,9% în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului 2011 (vezi graficul
5). Această creştere se datorează dinamicii activelor nete ale BNM care au crescut cu 174,7
mil. lei (3,9%), concomitent activele externe s-au diminuat cu 17,1 mil. lei (0,1%).

Graficul 5 - Evoluţia creşterii activelor oficiale de rezervă şi creşterea bazei monetare M2
Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
Nivelul inflaţiei într-o economie a ţărilor dezvoltate constituie 2-5% anual. Inflaţia provoacă
scumpirea reală a monedei naţionale. Înainte de criză este posibilă accelerarea ritmurilor de
creştere a preţurilor de consum. Dar şi scăderea drastică a inflaţiei, de asemenea, poate
duce la reducerea veniturilor nominale şi a fluxurilor monetare, ceea ce ar putea submina
stabilitatea instituţiilor financiare. Astfel, în Republica Moldova înaintea crizei din anul 2009
inflaţia, calculată conform IPC, a scăzut de la 112,7% până la 100,0%. Din septembrie 2011
până în septembrie 2012 inflaţia a scăzut esenţial şi a constituit 4,9% iar nivelul de consum a
gospodăriilor casnice a scăzut cu 0,4%. Instabilitatea balanţei riscurilor inflaţioniste este
dictată de factorii externi şi interni. Acest risc extern este legat de tentativele de stingere a
datoriilor suverane din zona euro, precum şi de situaţia complicată pe piaţa petrolului. Pentru
economia emergentă a Moldovei, nivelul preţurilor trebuie să fie cu cel puţin 30-40% mai mic
decât nivelul preţurilor la tipurile similare de mărfuri pe pieţele occidentale conform PPC.
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Acest lucru rezultă din necesitatea de a asigura competitivitatea economiei moldoveneşti.
Inflaţia în RM în an. 2012 a constituit 5,1% şi se afla în scădere comparativ cu anii 2010,
2011 (graficul 6)

Graficul 6 - Dinamica nivelului inflaţiei în RM
Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
Deficitul bugetar raportat la PIB (nu trebuie să depăşească valoarea de 3%).
Consolidarea bugetar-fiscală puternică pe parcursul anilor 2010-2012 a dus la reducerea
deficitului bugetar până la 2,1 la sută din PIB către finele anului 2012 (graficul 7). În acelaşi
timp, scăderea nivelului veniturilor, parţial din cauza încetinirii creşterii economice şi parţial
din cauza pierderilor determinate de imperfecţiunea cadrului fiscal şi problemelor legate de
administrare fiscală, precum şi asumarea unor angajamente de cheltuieli noi au dus la
încetinirea procesului de ajustare bugetar-fiscală.

Graficul 7 - Dinamica deficitului bugetului public naţional în raport cu PIB
Sursa: în baza datelor Ministerului Finanţelor, www.minfin.md
Pentru anul 2012 sunt disponibile doar datele pentru

9 luni. Astfel, veniturile

bugetului de stat au înregistrat valoarea de 14,3 mld. lei, ceea ce constituie o majorare cu
10,0 la suta comparativ cu aceeaşi perioada a anului precedent. Cheltuielile bugetului de stat
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au urmat o evoluţie ascendentă mai moderată, majorându-se cu 6,4 la sută, comparativ cu
perioada corespunzătoare a anului 2011 şi atingând valoarea de 15,2 mld. lei. Deficitul
bugetar a constituit 0,9 mld. lei, fiind cu 58,4 la sută mai puţin faţă de suma prevăzută pe
această perioadă, sau cu 30,8% mai mic comparativ cu perioada similară a anului 2011.
În anul 2012, soldul datoriei publice s-a majorat cu 16,7% comparativ cu anul precedent
şi a constituit 29,02 mld. lei. Ponderea datoriei publice în PIB se menţine la aproximativ acelaşi
nivel pe parcursul a mai multor ani, fiind de 33,0 % în anul 2012 (graficul 8).

Graficul 8 - Dinamica datoriei publice în raport cu creşterea PIB
Sursa: în baza datelor Ministerului Finanţelor, www.minfin.md
Structura sistemului bancar. Sistemul bancar din Republica Moldova a atras tot
mai mulţi acţionari străini, care de fapt, prin investiţiile făcute, reprezintă un aport pozitiv atât
pentru dezvoltarea şi extinderea produselor bancare, implementarea noilor tehnologii, dar şi
pentru mediul de afaceri, prin sporirea mediului concurenţial. Comparativ cu anul 2011
numărul băncilor s-a redus, unei bănci la începutul anului 2012, fiindu-i retrasă licenţa de
desfăşurare a activităţilor financiare (tabelul 1).
Tabel 1
Evoluţia sistemului bancar din Republica Moldova, 2007-2012
2007
2008
2009
Bănci comerciale
16
16
15
- cu capital străin
4
4
4
- cu capital mixt (autohton şi
11
11
11
străin)
- cu capital autohton
1
1
1
Bănci mici (<1000 mil.lei)
5
5
5
Bănci medii (1000-3000 mil.lei)
7
5
4
Bănci mari (≥3000 mil.lei)
4
6
6
Sursa: elaborat de autor în baza informaţiei BNM

2010
15
5
8

2011
15
5
9

2012
14
5
8

2
4
6
5

1
4
5
6

1
3
5
6

Ponderea capitalului străin a continuat trendul descendent din 2010, atingând
valoarea de 71,4 la sută la finele anului 2012. (graficul 9). Din numărul total al băncilor,
capitalul a cinci bănci este alcătuit în întregime de investiţii străine (dintre care 2 sucursale
ale băncilor străine: B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca‖ S.A. şi BCR Chişinău S.A.),
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capitalul unei bănci este format în întregime din investiţii autohtone, şi 9 bănci dispun de
capital mixt, format din investiţii străine şi autohtone.

Graficul 9 - Dinamica ponderii capitalului străin în capitalul băncilor
Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
Astfel, apariţia capitalului străin ar fi trebuit să se răsfrângă în modul cel mai
favorabil asupra accesibilităţii creditelor şi reducerii deficitului de surse financiare (accesul
investitorilor străini la sursele financiare din exteriorul ţării).
Performanţa şi nivelul de integrare a unui sistem bancar în economia ţării depinde,
nemijlocit, de viteza de transformare a economiilor în investiţii şi de volumul acestor resurse. În
pofida tendinţelor pozitive înregistrate în dezvoltarea sistemului bancar precedente crizei
financiare globale, nivelul de integrare al sistemului bancar rămâne a fi unul scăzut. Acesta
confirmă deficienţele ce ţin de accesul agenţilor economici şi a populaţiei la creditele bancare.
În această perioadă gradul de intermediere financiară, calculat ca pondere în PIB a
activelor bancare a înregistrat o uşoară creştere de la 47% în anul 2005 la 66% în anul 2012.
Gradul de intermediere financiară calculat prin raportarea creditelor la PIB a crescut de la
circa 36% în anul 2005 până la 44% în anul 2008, iar în anul 2012 acest indicator după o
scădere uşoară în anii precedenţi a ajuns la valoarea de 41%. Depozitele atrase în raport cu
PIB au crescut de la 47% în anul 2005 la 39% în anul 2009, iar în anul 2012 acest indicator a
atins un nivel de 41% (vezi graficul de mai jos).

Graficul 10 - Gradul de intermediere financiară a sectorului bancar a RM
Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
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Băncile sunt încă destul de reticente la acordarea împrumuturilor agenţilor
economici, din cauza riscurilor neprevăzute care pot fi generate de situaţia financiară a
acestora. Instituţiile financiare au devenit mai prudente după recesiunea financiară. Iar
pentru a evita riscurile generate de activitatea de creditare, instituţiile financiare se
orientează mai mult spre creditarea ramurilor care aduc profit imediat (de exemplu, industrie
şi comerţ), economia reală având un acces limitat la resurse financiare ale băncilor.
În ultimii trei ani rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului acţionar au revenit
la valori pozitive după o descreştere bruscă în anul 2009. Totuşi, situaţia din anul 2012 se
caracterizează printr-o descreştere semnificativă faţă de anul precedent. Astfel, rentabilitatea
activelor şi cea a capitalului acţionar în anul 2012 au constituit 1,1% şi, respectiv, 5,6 % faţă
de valorile 1,95% şi 11,5% consemnate la sfârşitul anului 2011. Aceştia sunt principalii
indicatori de analiză a performanţelor financiare ale sectorului bancar, creşterea lor reflectă
eficienţa managementului băncilor, pe de o parte, şi majorarea gradului de generare a
profitului, eficienţei activităţii operaţionale şi a ratei de recuperare a investiţiilor acţionarilor
băncii, pe de altă parte. Analizând situaţia precedentă crizei şi valorile ridicate ale
indicatorului de rentabilitate a capitalului, trebuie de menţionat că mărimea tipică a acestei
rate în ţările dezvoltate este de aproximativ 10-12%. O rată a rentabilităţii financiare mai
ridicată poate fi efectul unui capital mic, sau expresie a capacităţii crescute de a obţine prin
împrumut resurse suplimentare.
Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor
adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor potenţiale atât pe termen scurt, cât şi
pe termen lung. FMI recomandă calcularea a doi indicatori ai lichidităţii. Lichiditatea pe
termen lung pe sistemul bancar în anul 2012 a constituit 0,7. Lichiditatea curentă

pe

sistemul bancar la finele anului 2012 a consemnat 32,9 la sută (graficul 11).

Graficul 11 - Dinamica indicatorilor de lichiditate
şi rentabilitate a sistemului bancar din RM
Notă: Axa stângă: ROA, ROE, Axa dreaptă: indicatorii de lichiditate I şi II

Sursa: în baza datelor BNM www.bnm.md
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Valorile indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea
plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină nivelul redus de vulnerabilitate al băncilor.
Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru
protejarea intereselor deponenţilor şi pentru asigurarea continuităţii intermedierii activităţii
financiare.
Sistemele bancare stabile sunt capabile să ofere informaţii credibile tuturor
participanţilor pe piaţa financiară, fiind preocupate şi de optimizarea performanţelor bancare.

În concluzie:
Sursele de risc şi de vulnerabilitate la care sunt supuse instituţiile financiare sunt:
- Pierderea de ritm a economiei, care face mai dificilă rambursarea creditelor de
către întreprinderi sau de către populaţie, băncile înregistrând în acest fel pierderi.
- Ineficienţa alocativă

(băncile creditează anumite sectoare ale economiei în

detrimentul altora)
- Gradul ridicat de concentrare sectorială a creditelor, care denotă creşterea
vulnerabilităţii sistemului bancar.
- Un sistem de management al activităţii de creditare neeficient, care pun băncile în
dificultate.
- Probleme de reglementare a activităţii bancare şi de asigurare a transparenţei
acţionarilor, precum şi probleme legate de managementul corporativ în bănci.
Totuşi, în pofida tendinţelor macroeconomice negative, sistemul naţional bancar
rămâne suficient de capitalizat şi stabil, graţie nivelului înalt de lichiditate şi a suficienţei
capitalului ponderat la risc.
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ANALIZA FUNCŢIONĂRII ŞI ORGANIZĂRII
SECTORULUI DE MICROFINANŢARE PRIN PRISMA
INDICATORILOR DE STABILITATE FINANCIARĂ
drd.Viorica POPA103,
Nicolae POPA104
Abstract: Microfinance sector from Republic of Moldova is a relatively new
phenomenon similar to other segments of the local financial market that are in the
development phase, with the potential to increase. The occurrence of these institutions is
caused by the need for the rural sector microfinance activity, as well as financial support for
small and medium business, and especially the entrepreneurial activity in the sphere of
production, trade and services.
In this article the authors aim to analyze the functionality of the microfinance sector
in terms of financial stability indicators to ensure the financial stability of the state. In this
context, the analysis of the microfinance sector demonstrates that although it has lower
proportions in the national economy, including in comparison with the banking sector, the
radius of coverage is very extensive, offering lending services accessible and available for
small and medium enterprises, as well as socially vulnerable groups through the country,
with priority in rural areas.
Keywords: professional participants, concentration, capital adequacy,
financially intermediation, asset qualit.
JEL Classification: D24, G32, G33

Introducere
Sectorul organizaţiilor de microfinanţare a înregistrat un trend pozitiv până în anul
2009, urmat de o diminuare în 2010 ca urmare a contextului economic dificil. Totodată,
sectorul de microfinanţare denotă prezenţa unui potenţial de dezvoltare în continuare şi în
anul 2012. Misiunea organizaţiilor de microfinanţare este sporirea accesului antreprenorilor
individuali şi a întreprinderilor mici şi mijlocii la sursele financiare. Organizaţiile de
microfinanţare oferă soluţii de finanţare, caracterizate prin flexibilitate şi cu adaptare la
solicitările clienţilor. Au apărut ca sursă alternativă de finanţare, orientate spre segmentele
pieţei neacoperite sau mai puţin acoperite de sistemul bancar.
Evaluarea situaţiei sectorului de microfinanţare prin prisma indicatorilor de stabilitate
financiară, are drept scop de bază identificarea riscurilor care pot periclita stabilitatea
financiară generată de sectorul companiilor şi al populaţiei, de evoluţiile macroeconomice
interne şi de contextul economic şi financiar internaţional.
Comisia Naţionale a Pieţei Financiare este organul esenţial care urmează să
răspundă unor provocări, în special pentru asigurarea stabilităţii financiare şi transparenţei
sectorului de microfinanţare, respectarea principiului concurenţei loiale, apărarea intereselor
consumatorilor serviciilor de microfinanţare şi crearea unor condiţii favorabile pentru
dezvoltarea şi extinderea serviciilor organizaţiilor de microfinanţare. Instrumentele regulatorii
103
104
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şi de supraveghere a sectorului de microfinanţare urmează a fi aplicate de Comisia Naţională
a Pieţei Financiare în vederea susţinerii sectorului, nu doar datorită efectului economic, dar şi
a aspectului social al acestuia.
Structura sectorului de microfinanţare din Republica Moldova este format din instituţiile de
microfinanţare care include asociaţii de economii şi împrumut, asociaţia centrală şi organizaţii de
microfinanţare. Respectiv, instituţiile financiare de credit nebancar sau nebancare sunt
supravegheate şi reglementate de către organul de stat - Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(CNPF). Prin urmare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) este autoritatea autonomă a
administraţiei publice centrale, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează
activitatea participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea
legislaţiei de către ei..."(Art.1, Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare Nr. 192-XIV din
12.11.1998 (în redacţia Legii Nr.129-XVI din 7.06.2007).
Comisia Naţională a Pieţei Financiare –
organ de supraveghere şi reglementare

Instituţiile financiare de credit nebancar

Instituţii de microfinanţare

Asociaţii
de Economii şi Împrumut

Asociaţia Centrală

Organizaţii de Microfinanţare

Graficul 1. Structura sistemului de microfinanţare din Republica Moldova
Sursa: elaborat de autori
Pe parcursul perioadei 1997-2012, cadrul de reglementare a sectorului de
microfinanţare a fost perfectat cu un şir de legi şi acte normative (regulamente, instrucţiuni,
decizii, hotărâri), care vizează activitatea organizaţiilor de microfinanţare şi asociaţiilor de
economii şi împrumut din Republica Moldova. Statutul juridic şi particularităţile de constituire
şi de activitate a organizaţiilor de microfinanţare, care asigură condiţiile de apărare a
drepturilor şi a intereselor legitime ale creditorilor, donatorilor, beneficiarilor, precum şi ale
fondatorilor, asociaţilor şi acţionarilor organizaţiilor de microfinanţare sunt stabilite de Legea
nr. 280 – XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizaţiile de microfinanţare”.
Conform Legii nr. 280 – XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizaţiile de
microfinanţare‖, organizaţiile de microfinanţare au drept scop sporirea accesului la surse
financiare al populaţiei, al antreprenorilor individuali şi al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii.
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Organizaţia de microfinanţare poate fi constituită sub formă de societate u răspundere limitată
sau societate pe acţiuni. Principiile de activitate ale organizaţiilor de micro-finanţare sunt:
- asigurarea unei stabilităţi financiare în domeniul microfinanţării;
- asigurarea transparenţei în activitatea de microfinanţare;
- respectarea principiului concurenţei loiale.
Conform legii nr. 139-XVI din 21.06.2007, Asociaţia de Economii şi Împrumut (AEÎ)
reprezintă organizaţie necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane
fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de
economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate
cu categoria licenţei pe care o deţine.
Principala deosebire dintre organizaţiile de microfinaţare şi asociaţiile de economii şi
împrumut este aceea că, organizaţiile de microfinanţare sunt categorii de entităţi care
desfăşoară activităţi de creditare cu titlu profesional şi nu atrag depozite sau alte fonduri
rambursabile de public (membri).

Analiza sectorului de microfinanţare
prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară
Evaluarea stabillităţii financiare a instituţiilor de microfinanţare permite de a identifica şi
de a remedia deficienţele din sector, prin urmare, de a consolida rezistenţa la şocurile
macroeconomice şi la influenţa din afară. În continuare autorii îşi propun de a analiza sectorul de
microfinanţare din Republica Moldova, prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară.
Tabelul 1
Indicatorii stabilităţii financiare a sectorului de microfinanţare
Nr.

Indicatori
Gradul de intermediere
financiară:

2.
Adecvarea capitalului:
3.
4.

Caracteristica şi valorile indicatorilor
Total active/PIB*100 %
Împrumuturi acordate/ PIB*100%

1.

Calitatea activelor:
Venituri şi
profitabilitatea:

5.
Indicatorii de
concentrare:

Capital propriu/ PIB*100 %
Credite bancare şi împrumuturi primite/ PIB*100%
Profit net/ PIB*100%
Efectul de pârghie =Total active /total capital
Solvabilitatea= Total active /Împrumuturi primite
Rata generala a îndatorării (levierul financiar)= Împrumuturi
primite/total capital
Concentrarea sectorială a creditelor,%
Rentabilitatea capitalului - ROE, %
Rentabilitatea activelor - ROA, %
Coeficientul de concentrare a pieţei (CR-4) %, valori:
Piaţa slab concentrată: CR-4 < 35%;
Piaţa moderat concentrată: 35% < CR-4 < 70%;
Piaţa excesiv concentrată: 70% < CR-4 < 100%.
Coeficientul Herfindahl-Hirschman (HHI) puncte, valori:
Piaţa slab concentrată: HHI < 800.
Piaţa moderat concentrată: 800 < HHI < 1800.
Piaţa excesiv concentrată: 1800 < HHI < 10000.
HHI > 1400 – este necesară o verificare suplimentară.

Sursa: elaborat de autori
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Un indicator esenţial al stabilităţii financiare este gradul de intermediere
financiară, evaluat din perspectiva ponderii activelor sistemului financiar din Republica
Moldova în PIB. În anul 2012, pe întreg sistemul financiar, acest indicator s-a restrâns
moderat, pe fondul tensiunilor din pieţele financiare internaţionale.
Ponderea dominantă în cadrul sistemului financiar în anul 2012, este deţinută de
sectorul bancar cu 66,4% din PIB, urmat de sectorul de microfinanţare cu 2,6% din PIB,
precum şi sectorul de asigurări cu 1,4% din PIB. Prin urmare, resursele atrase de la sectorul
de microfinanţare şi asigurări au continuat să se reducă, creşterea activelor deţinute şi
administrate de instituţiile financiare a avut valori inferioare avansului PIB pe parcursul anului
2012.
În ultimii ani, poziţia dominantă a sectorului bancar în cadrul sistemului financiar s-a
accentuat uşor, în timp ce ponderea instituţiilor financiare nebancare a continuat şi în anul
2012 tendinţa de scădere înregistrată în anii anteriori.

Graficul 1. Structura sistemului financiar (active în raport cu PIB), %
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2006-2012, CNPF, BNM
Analizând gradul de intermediere financiară prin prisma portofoliul de
împrumuturi acordate de către entităţile de microfinanţare în perioada 2006-2012, se atestă
o creştere a sectorului microfinanţării din Republicii Moldova în raport cu PIB, cu o uşoară
abatere în anul 2010 şi 2011. Pe parcursul anului 2012, a înregistrat o pondere de circa 2,13
% din PIB, dintre care sectorul AEÎ – 0,32 %, iar al OM – 1,81 %. Acest indicator este în
scădere cu 0,15 p.p. faţă de anul 2006, fiind influenţat de încetinirea indicatorilor activităţii
economice a entităţilor de microfinanţare prin sprijinirea procesului de acordare a
împrumuturilor cu aplicarea diminuarea cifrei de afaceri a acestora şi concentrarea tuturor
eforturilor spre recuperarea împrumuturilor cu caracter expirat.

152

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

Graficul 2. Gradul de intermediere financiară
(portofoliului de împrumuturi în raport cu PIB), în perioada 2006-2012,%
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2006-2012, CNPF.
Potrivit datelor din Rapoartele anuale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
(CNPF), pe parcursul anului 2012, evoluţia sistemului de microfinanţare din Republica
Moldova, este caracterizată printr-o tendinţă de creştere la principalii indicatori de activitate.
Anul 2012 pentru organizaţiile de microfinanţare poate fi considerat un an de
revigorare, astfel se observă o creştere a împrumuturile acordate cu 10,4% faţă de anul
2011, constituind 1590,1 mil.lei.
În pofida tabloului general reliefat prin optica capitalului propriu, organizaţiile de
microfinanţare (OMF) îşi desfăşoară cu succes activitatea în perioada anilor 2006-2012,
înregistrând o creştere continuă, astfel acest indicator s-a majorat de circa 9,8 ori.
Capitalul propriu s-a majorat de la 99,1 mil. lei în anul 2006, la 184,0 mil. lei în anul
2007, sau cu 85,7%, cît şi în anul 2008 se observă o creştere de la 184,0 mil.lei până la
970,7 mil.lei în 2012. Această creştere se datorează în special bazei de resurse de finanţare
de care dispun acestea. Accesul la resursele internaţionale ieftine şi pe termen lung este
condiţionat de performanţele, reputaţia impecabilă şi legăturile instituţiilor financiare.
Tabelul 2
Activitatea organizaţiilor de microfinanţare în perioada 2011-2012, mil.lei
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori

2011

2012

2011/
2010,%
3,4
20,9
46
-21,4

2012/
2011,%
2,6
10,4
1,0
6,3

Total active, mil.lei
1844,3
1892,9
Împrumuturi acordate, mil.lei
1440,9
1590,1
Capital propriu, mil.lei
960,8
970,7
Credite bancare şi împrumuturi
785,3
835,0
primite, mil.lei
Profit net, mil.lei
114,6
90,9
34,7
-20,7
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2006-2012, CNPF.
În perioada 2009-2012, creditele bancare şi împrumuturile primite de către OMF au

înregistrat un trend descendent. Astfel, în anul 2009 comparativ cu 2012, creditele bancare şi
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împrumuturile primite au scăzut de la 1380,1 mil.lei până la 835 mil.lei, respectiv comparând
2011 cu 2010 creditele bancare şi împrumuturile primite au scăzut cu 34,7 % sau 213,3
mil.lei.
Adecvarea capitalului: Efectul de pârghie a coborât în 2009 de la 3,9% la 2% în
anul 2012, evoluţia acestui indicator fiind rezultatul creşterii mai puternice a activelor la
valoare medie decât capitalul propriu.
Efectul de pârghie reflectă gradul în care utilizarea unor resurse suplimentare
serveşte creşterii rentabilităţii capitalului propriu (a rentabilităţii financiare). Cu cat ponderea
capitalului propriu este mai mare, cu atât riscul este mai mic şi efectul de pârghie de
asemenea.
O pondere mai mică a capitalului propriu semnifică un risc şi un efect de pârghie
mai mare. Cu alte cuvinte efectul de pârghie compara activele cu fondurile proprii astfel ca o
valoare mare a acestui indicator arata un grad mare de îndatorare.
Valoarea indicatorului se situează între 2,5 şi 1,66 la organizaţiile cu grad de
îndatorare acceptabil şi peste 5 la organizaţiile ce sunt subcapitalizate.
Nivelul de 2% este considerat bun, abordările cu privire la nivelul minim acceptat
fiind însă diferite (în Statele Unite un nivel de peste 5,5% este considerat adecvat, în timp ce
în Austria acest nivel trebuie sa fie peste 6%).
Respectiv, în anul 2012 solvabilitatea organizaţiilor de microfinanţare (calculat ca
raport dintre total active şi împrumuturi) a înregistrat 2,3 mai mult cu 0,8 faţă de anul 2008 (în
perioada de criză). Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2. Astfel,
exprimat datoriile reprezintă 44,1% din total active.

Graficul 3. Evoluţia gradului de îndatorare a organizaţiilor de microfinanţare,
în perioada 2008-2012,%
Sursa: calule în baza datelor Rapoartelor anuale 2008-2012, CNPF.
Un alt indicator calculat este Rata generală a îndatorării (levierul financiar), care
exprimă îndatorarea totală (pe termen scurt, mediu şi lung) a organizaţiei în raport cu
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capitalul propriu. Prin urmare acest indicator în 2012 a constituit 0,9 mai puţin decât în anul
2008 (3,6). Acest nivel este bun pentru organizaţiile de microfinanţare din Republica
Moldova. Nivelul acestui indicator nu trebuie să depăşească 2,33, ce exprimă un grad foarte
ridicat de îndatorare, organizaţiile putându-se afla chiar în stadiul de faliment dacă rezultatul
depăşeşte de câteva ori pragul de 2,33.
Venituri şi profitabilitatea: Un alt indicator important în activitatea OMF este
profitul net, trendul aferent acestui indicator este în continuă ascensiune. Spre exemplu, în
2006 comparativ cu 2011 valoarea profitului net a crescut de 5 ori şi anume de la 22,3 mil. lei
în 2006 la 114,6 mil.lei în 2011. Astfel, profitul net a înregistrat în anul 2012 a cuprins
valoarea de 90,9 mil.lei, fiind în scădere cu 20,7% faţă de anul precedent.
Majorarea semnificativă continuă a acestui indicator relevă cu certitudine creşterea
stabilităţii financiare a întregului sector al OM. Gradul înalt de capitalizare a fost datorat
creşterii valorii profitului net acumulat din activitatea de acordare a împrumuturilor de circa
4,1 ori pe parcursul ultimilor 7 ani.

Graficul 4. Evoluţia profitabilităţii organizaţiilor de microfinanţare
în perioada 2006-2012
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2006-2012, CNPF.
Nivelul rentabilităţii financiare pe parcursul anilor 2006-2012 a înregistrat o
scădere moderată, cea mai mică valoare fiind reflectată la finele anului 2012 este de circa
9,4%. Încetinirea evoluţiei acestui indicator este cauzată de ritmul de creştere net superior al
capitalului propriu în comparaţie cu ritmul de creştere mai lent al profitului net, fapt care
determină scăderea capacităţii OM de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate în
activitatea sa.
Concentrarea sectorială a creditelor: În perioada 2009-2012, direcţiile de utilizare
a împrumuturilor acordate de către OM sînt dispersate relativ proporţional pe întregul spectru
al domeniilor economiei naţionale.
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Graficul 5. Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare,
în perioada 2009-2012, %.
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2009-2012, CNPF
Iar în anul 2012, ponderea cea mai mare, de circa 31,5%, reprezintă împrumuturile
acordate pentru consum, 27,4% din împrumuturi au fost acordate pentru industrie şi comerţ,
prioritar întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Iar 14,0% constituie împrumuturile acordate
pentru imobil, ponderea semnificativă a cărora se datorează valorilor mari ale împrumuturilor
pentru procurarea locuinţelor, faţă de numărul relativ mic de beneficiari ai unor asemenea
credite. Împrumuturile de circa 19,8% au fost acordate, conform clasificării contabile, pentru
„Alte scopuri‖ şi au înregistrat o creştere cu 9,8 p.p faţă de anul 2011. Aceste împrumuturi
reprezintă creditele acordate către AEÎ, în special de către două organizaţii de
microfinanţare.
Gradul de concentrare pe această piaţă rămâne înaltă, cu toate că se observă o
constantă îmbunătăţire a acestui indicator. Această tendinţă este explicată prin intensificarea
concurenţei pe această piaţă, fapt ce duce la echilibrarea ponderilor pe care o deţin
operatorii pe această piaţă.
Piaţa de microfinanţare este caracterizată printr-un Grad înalt de concentrare. Totuşi
se observă o diminuare a gradului de concentrare pe acest sector. Lider după valoarea
împrumuturilor acordate în anul 2007 este ProCredit, căruia îi revine o cotă de 42 % din
valoarea indicatorului dat, iar în anul 2008 deţine 22%, mai puţin cu 20 p.p. În 2011
organizaţia ProCredit nu a acordat nici un împrumut, înregistrând şi pierderi în sumă de 4
mil.lei, iar în anul 2012 şi la începutul anului 2013, această organizaţie este în proces de
lichidare.
În anul 2012 - 77% din volumul împrumuturilor acordate revin la 6 companii din topul
respectiv, dintre care Prime Capital cu 18,3%, Credit Rapid cu 13,6%. Microinvest cu 13,5%,
urmat de ElatProfit 12,9%, Corporaţia de Finanţare Rurală cu 12,5%.
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Graficul 6. Cotele de piaţă deţinute de OMF,
conform valorii împrumuturilor acordate în perioada 2012, %.
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2012, CNPF.
Prin urmare, calculând indicatorii de concentrare a acestui segment de piaţă (CR-4
şi HHI-Indicele Herfindahl-Hirschman), constatăm că piaţa serviciilor de micro-finanţare este
caracterizată printr-un grad moderat de concentrare (vezi tabelul 3).
Respectiv, pentru calculul indicatorilor (CR-4) şi (HHI) ai sectorul de microfinaţare a
fost selectată valoarea totală a împrumuturilor acordate în perioada 2010-2012, în baza
rapoartelor anuale ale CNPF.
Tabelul 3
Indicatorii de concentrare a pieţei de microfinanţare, în anii 2010-2012
Nr.

Indicatorii

2010

2011

2012

1
CR-4 , %
63
65
58
2
HHI, puncte
1344
1248
1132
Sursa: calcule în baza datelor Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Gradul de concentrare în anul 2012 a scăzut faţă de anul 2007, de la un grad
excesiv la un grad moderat. În anul 2012 indicatorul HHI-Indicele Herfindahl-Hirschman a
constituit 1132 puncte mai puţin cu 1561 puncte faţă de 2007. Respectiv şi indicatorul CR-4
a constituit în 2012 – 58%, ce s-a redus cu 35 p.p., faţă de anul 2007. Aceasta se explică
prin faptul, că în anul 2007 au activat 13 companii de microfinanţare majoritatea cotei era
deţinute de compania ProCredit cu 42%, iar în anul 2012 au activat 60 de companii şi
majoritatea cotei este deţinută de compania PrimeCapital cu 18%, deci se observă că au
apărut mai multe companii de microfinanţare, piaţa fiind diversificată. Deci, cele mai mari
cote în anul 2012 sunt deţinute de primele 3 companii de microfinaţare (Prime Capital,
Microinvest, Credit Rapid), cota cumulativă a acestora constituie 45,4% după împrumuturi
acordate.
Un astfel de nivel al indicatorului (1132), înregistrat în anul 2012, produce nelinişte
şi este considerat un semnal de avertizare, este necesară o verificare suplimentară a
raţionalităţii concentrărilor din partea organelor de reglementare în domeniu.
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Concluzii
Evoluţiile din ultimii ani ale pieţei financiare din Republica Moldova au făcut necesar
ca autorităţile responsabile pentru autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul
sectoarelor componente să conlucreze pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei
financiare, respectarea cadrului legal aplicabil, precum şi crearea cadrului naţional de
stabilitate financiară.
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) din Republica Moldova are drept
obiectiv de a asigura stabilitatea, transparenţa, siguranţa şi eficienţa sectorului financiar
nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară,
protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară, desfăşoară activităţi în
scopul unei mai bune înţelegeri a factorilor ce generează riscurile sistemice şi corelaţia
acestora cu ciclurile economice.
Astfel, întru îndeplinirea angajamentelor asumate în Memorandumul suplimentar
privind Politicile Economice şi Financiare pentru anul 2011 dintre RM şi FMI şi reieşind din
prevederile Hotărârii Guvernului nr.449 din 02.07.2010 ‖Cu privire la crearea Comitetului
Naţional de Stabilitate Financiară‖, CNPF a participat la 6 şedinţe ale acestuia în cadrul
cărora au fost puse în discuţie subiecte referitoare la asigurarea stabilităţii sistemului
financiar al Republicii Moldova şi prevenirea riscurilor sistemice.
Pe parcursul anului 2012, cooperarea dintre CNPF şi celelalte autorităţi
responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente
ale sistemului financiar s-a intensificat treptat, pentru a asigura transparenţa şi integritatea
sistemului financiar şi a pieţelor sale componente, respectarea cadrului legal aplicabil,
precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară. În calitate de membru al
Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, CNPF de comun cu Banca Naţională a
Moldovei, Ministerul Finanţelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar
analizează periodic indicatorii de stabilitate financiară, identifică eventualele efecte de
contagiune, realizează schimbul de informaţii privind supravegherea fiecărei componente a
sectorului financiar şi adoptă măsuri coordonate, vizând menţinerea stabilităţii financiare.
O astfel de analiză a indicatorilor de evaluare a stabilităţii financiare este necesară
pentru elaborării măsurilor de minimizare a riscurilor sistemice.
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PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA:
TENDINŢE ŞI PROVOCĂRI
drd.Viorica POPA105
Dorina POSTOLACHE106,
Abstract: In Republic of Moldova, the insurance market recorded growth trends in
last years, due to its contribution to the development of the real economy, but nonessential
compared with developed countries. Respectively, is being felt the presence of competitive
actors in this segment and the entry of new players will boost the development of the
insurance sector in the future.
The purpose of this article is the elucidation of the most important trends of
development through the principles of prudential supervision, financial stability and
concentration indices. Therefore, the role of this sector in the financial stability is important
because of the financial risks, which are transferred from the banking sector to the insurance
and reinsurance sector. Even if you do not know the history of insurance failures which
caused a macroeconomic crisis, proper regulation of this sector is important due of the shock
absorption capacity.
Keywords: insurance companies, insurance reserves,
compensation and insurance payments, indicators of concentration.
JEL Classification: G22

Introducere
În Republica Moldova piaţa asigurărilor a înregistrat tendinţe de creştere în ultimii
ani, ca urmare a aportului acesteia la dezvoltarea economiei reale, creşterea fiind însă
neesenţială, comparativ cu ţările dezvoltate.
Domeniul asigurărilor din Republica Moldova este reglementat de o serie de acte
legislative şi normative. Principalul act legislativ în domeniul asigurărilor este Legea cu privire
la asigurări care reglementează modul de organizare şi funcţionare a asigurărilor,
reasigurărilor şi a intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, precum şi supravegherea
activităţii acestora. Acest act legislativ, nu reglementează asigurările sociale de stat,
asigurările obligatorii de asistenţă medicală, asigurările obligatorii pentru unele categorii de
persoane şi fondurile nestatale de pensii.107
Activitatea de asigurare în Republica Moldova se împarte în trei categorii mari:
a) asigurări generale, b) asigurări de viaţă,
c) reasigurare exclusivă.
Activitatea de asigurare (reasigurare) este condiţionată de existenţa unui capital
minim social al Asiguratorului (Reasiguratorului) care este de 15 milioane lei pentru
activitatea de asigurări generale, un capital minim de cel puţin 1,5 ori mai mare pentru
asigurări de viaţă şi de cel puţin 2 ori mai mare pentru activitatea de reasigurare exclusivă.108
105Secţia „Politici financiare şi monetare”, Institutul Naţional de Cercetări Economice, str. Ion Creangă, 45, Chişinău, Republica Moldova,

Secţia „Asigurarea riscurilor financiare şi răspunderi”, Moldasig S.A.
Articolul 2 din Legea cu privire la asigurări
108 Articolul 22 alin. 1 din Legea cu privire la asigurări
106
107
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Activitatea de supraveghere a pieţei financiare nebancare este exercitată de către
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), o autoritate autonomă, care răspunde în faţa
Parlamentului, inclusiv prin intermediul prezentării raportului anual de activitate.
Printre atribuţiile CNPF se enumeră adoptarea de acte care reglementează
domeniul pieţei de asigurări în Republica Moldova, inclusiv ţinerea evidenţei contractelor de
asigurare, modalitatea de transfer a portofoliilor, ţinerea registrelor, cooperarea la nivel
internaţional cu instituţiile specializate pentru implementarea politicii de stat în domeniul
asigurărilor, aplicarea sancţiunilor, inclusiv a amenzilor, prescripţiilor pentru participanţii pe
piaţa asigurărilor, inclusiv remedierea financiară, reorganizarea sau declararea insolvabilităţii
Asigurătorilor (Reasiguratorilor) şi a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.109
În anul 2012, piaţa asigurărilor din Republica Moldova a finalizat etapa de
conformare la prevederile Legii nr.407-XVI din 21.12.2006, potrivit cărora nivelul minim al
capitalului social pentru Asigurătorii care practică activitate în categoria „asigurări generale‖ a
constituit 15 mil. lei, iar pentru cei care practică activitate în categoria „asigurări de viaţă‖ –
22,5 mil. lei. Totodată, întru respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, în anul 2012 s-a
finalizat etapa reorganizării prin transformare a societăţilor de asigurări din societate cu
răspundere limitată în societate pe acţiuni. Astfel, Comisia Naţională a Pieţei Financiare în
perioada de referinţă a avizat 10 reorganizări.110
Participanţii pieţei de asigurări sunt reprezentaţi de persoanele fizice şi juridice,
precum şi de organismele fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi, încheie
tranzacţii sau efectuează operaţiuni pe piaţa de asigurări, exercitând drepturi şi executând
obligaţii rezultate din lege, contract sau alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor
civile. Din cele menţionate, rezultă că, participanţii pe piaţa asigurărilor includ atât
participanţii profesionişti, stabiliţi prin legislaţie, cît şi alte categorii, şi anume:
• Asigurătorii/Reasigurătorii sau Companiile de asigurări/reasigurări;
• intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;
• Asiguraţii sau persoanele asigurate;
• actuarul.
În Republica Moldova, dinamica numărului de participanţi a fost determinată de
maturizarea şi consolidarea pieţei, prin modificarea cadrului legislativ, în special, cel aferent
capitalizării Companiilor de asigurare. În conformitate cu prevederile Legii, Asigurătorii
trebuie să desfăşoare activităţi specializate: fie numai de asigurări generale, fie numai de
asigurări de viaţă. Excepţiile de la aceste norme se referă numai la Asigurătorii care au fost
autorizaţi până la intrarea în vigoare a Legii.
Vezi Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din
27.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 157-160/587 din 05.10.2007
110 Raportul anual 2012, www.cnpf.md, pag.80
109
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Evoluţia pieţei asigurărilor din Republica Moldova
În perioada 2008-2012, au fost înregistrate câteva modificări de structură pe piaţa
asigurărilor, dintre care:
- piaţa asigurărilor în perioada anului 2008-2012 a fost în creştere, volumul total de
prime înscrise a crescut de la 837,2 mil.MDL la 1089,3 mil.MDL;
- pe parcursul anului 2008, a avut loc fuziunea companiilor GRAWE cu CARAT şi
formarea unui nou actor pe piaţă GRAWE CARAT ASIGURĂRI, ce a consolidat poziţia şi a
plasat noua companie pe poziţii mai ridicate în topul Companiilor de asigurări;
- a avut loc achiziţionarea de către ROSGOSSTRAH a Companiei MOLDASIG S.A.,
respectiv majorând şi capitalul statutar al Companiei (de la 1,1 mil.USD la 5,8 mil.USD), în
perioada anului 2008;
- în anul 2009, S.A.R. „ACCEPT INSURANCE‖ S.R.L. a fost reorganizată prin
fuziune-absorbţie la C.A. „GARANT‖ S.R.L. Ca urmare a retragerii licenţei de activitate,
pentru societăţile de asigurare „DELTA‖ S.R.L. şi „NOTABIL-POLIS‖ S.R.L. a fost aplicată
procedura de administrare provizorie şi lichidare silită;
- pe parcursul anului 2010 au desfăşurat activitate de asigurare 24 societăţi, din
care în categoria „asigurări generale‖ - 22 asigurători, alte 2 societăţi de asigurare au
desfăşurat activitate compozită. Mai puţin faţă de anul 2005 cu 8 societăţi de asigurare,
constituind 32 de societăţi de asigurare;
- în anul 2012 au desfăşurat activitate de asigurare 20 societăţi, inclusiv 18 societăţi
care au desfăşurat asigurări generale, o Societate de asigurare a desfăşurat activitate
compozită şi o societate a desfăşurat asigurări de viaţă;
- pe parcursul anului 2012 a fost retrasă licenţa Societăţii Cooperatiste de Asigurări
„ALIANŢA MOLDCOOP‖ S.R.L., ca urmare a depunerii benevole, şi a expirat licenţa de
activitate eliberată Companiei de Asigurări „AFES-M‖ S.R.L., fără solicitarea reînnoirii
acesteia;
- a fost înregistrat cel mai mare număr de brokeri de asigurare şi reasigurare - de
76, în anul 2012.
În perioada 2005-2012, se elucidează o tendinţă de creştere la indicatorii ce reflectă
nivelul de dezvoltare a pieţei de asigurare: densitatea asigurărilor şi gradul de penetrare al
asigurărilor în PIB. Astfel, punctul maxim a fost atins în anul 2007 şi 2009 cu 1,36%, iar
minim în anul 2005 cu 1,1% şi 2011 cu 1,22%.
Gradul de penetrare a asigurărilor, în anul 2012, a înregistrat nivelul de 1,27 la sută,
fapt ce atestă evoluţia indicelui PIB (în preţuri curente) peste cel al volumului primelor
subscrise. Densitatea asigurărilor, a înregistrat nivelul de 306 mil.MDL/locuitor, fiind în
creştere cu 49,2 mil.MDL /locuitor (19,1 %) faţă de nivelul anului 2010.
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Graficul 1. Evoluţia gradului de penetrare a asigurărilor
şi a densităţii asigurărilor în Republica Moldova, în perioada 2005-2012
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2005-2012, CNPF
În anul 2012, Societăţile de asigurare au înregistrat un volum de prime subscrise de
1089,3 mil.MDL, cu o creştere de 19%, sau cu o creştere nominală de 174,6 mil.MDL mai
mult faţă de perioada 2010. Ponderea asigurărilor obligatorii în structura primelor brute
subscrise, în anul 2012 a constituit 40,7 %, fiind în descreştere cu 2%, faţă de anul 2010,
respectiv a asigurărilor facultative cu 59,3%. Astfel, segmentul asigurărilor de răspundere
civilă reprezintă 51,8% în 2012, cu o creştere de 0,9% faţă de 2010, urmate de asigurările de
bunuri cu 35,7 % cu o descreştere de 0,5% faţă de 2010, asigurările de persoane cu 12,8 %
şi primele obţinute din reasigurare cu 0,1 %.

Graficul 2. Evoluţia primelor brute subscrise pe total şi categorii de asigurare,
în perioada 2010-2012, mil.MDL
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2010-2012, CNPF
Societăţile de asigurare, în anul 2012, au plătit despăgubiri de asigurare în sumă de
430,5 mil.MDL, depăşind indicatorul respectiv din perioada similară a anului 2010, cu 107,8
mil. MLD, sau cu 33,4%. Raportul despăgubirilor de asigurare faţă de primele subscrise în
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anul 2012 a constituit 39,5%, înregistrând o majorare de 4,9 p.p. faţă de nivelul înregistrat în
perioada anului 2011.
Prin urmare în anul 2012, comparativ cu perioada similară a anului 2010,
despăgubirile plătite pentru asigurările de răspundere civilă au înregistrat o scădere de 8,4%
(169,5 mil.MDL), iar asigurările de bunuri ritmul de creştere a constituit 10,9 % (228,0
mil.MDL), şi despăgubirile plătite pentru asigurările de persoane s-au diminuat cu 2,1% (32,0
mil.MDL).

Graficul 3. Structura despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare,
în perioada 2010-2012,%
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2010-2012, CNPF
Principalii indicatori ce caracterizează solvabilitatea şi stabilitatea financiară a
Societăţilor de asigurare sunt volumul capitalului social, activele nete şi totalitatea rezervelor
de asigurare ale Societăţilor de asigurare.
Prin urmare, activele nete ale Societăţilor de asigurare în anul 2012 au constituit
1241,8 mil.MDL, sau cu 160,1 mil.MDL (4,1 %) mai mult faţă de anul 2010. Creşterea
activelor nete se datorează creşterii în mare parte, măsurilor de conformare a nivelului minim
de capital statutar, stabilit de legislaţie. Astfel, valoarea totală a capitalului social vărsat la
31.12.2012 de către Societăţile de asigurare a constituit 556,7 mil.MDL, majorându-se cu 8%
faţă de valoarea acestuia în 2011.
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Graficul 4. Evoluţia principalilor indicatori ai companiilor de asigurare,
în perioada 2010-2012, mil.MDL.
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2010-2012, CNPF
Valoarea totală a rezervelor tehnice pentru contractele de asigurări generale şi de
viaţă a constituit în anul 2012 suma de 847,9 mil.MDL, înregistrând o creştere cu 332,3
mil.MDL sau cu 64,4% faţă de anul 2010. Respectiv, structura rezervelor tehnice constituite
de Asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurări generale a constituit suma de 32,2
mil. MDL (72,4%) şi, pentru asigurări de viaţă 233,7 mil. MDL (27,6%), în anul 2012.
În anul 2012, Societăţile de asigurare au obţinut un profit de 57,5 mil.MDL sau de
2,7 ori mai mare decât în anul 2011 (20,6 mil.MDL). Respectiv, în anul 2012, au fost
înregistrate pierderi financiare, de către 10 Societăţi de asigurare în volum de 15,3 mil.MDL.
Participarea Companiilor de asigurare din Moldova pe piaţa internaţională însă este
limitată şi chiar inexistentă conform surselor oficiale. În 2012, conform ultimelor date
statistice prezentate de către CNPF, investiţiile străine atrase prin intermediul pieţei
asigurărilor la finele anului au constituit 143,4 mil.MDL şi s-au micşorat cu 32,9 mil.MDL faţă
de anul 2011 ca urmare a reducerii participaţiei calificate în capitalul social de către
acţionarul majoritar al Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG‖. Cel mai mare interes faţă de piaţă
autohtonă a asigurărilor îl are Liechtenstein, care deţine 25,5% din capitalul social străin al
companiilor de asigurare din Moldova.
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Graficul 5 Ponderea investiţiilor străine în capitalul social al societăţilor de asigurare
în perioada 2012,%
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2009-2012, CNPF

Analiza indicatorilor de concentrare a sectorului de asigurări
Piaţa asigurărilor în anul 2012, se încadrează în limitele pieţei cu un grad moderat
de concentrare, prin urmare în anul 2012 a crescut uşor faţă de anul 2009 la indicatorul HHI
(Indicele Herfindahl-Hirschman) cu 131,9 puncte şi CR-4 (Coeficientul de concentrare a
pieţei) s-a redus cu 1,5 p.p. Acest fapt denotă că în anul 2012 pe piaţă au activat 18 de
companii de asigurare din 24 de companii înregistrate în anul 2010.
Tabelul 1
Topul Companiilor de asigurare din Republica Moldova,
după mărimea primelor subscrise, în anul 2012
Rating 2012
8
19
2
10
13
5
6
12
14
15
4
11
1
3
16
18
9
7
17

Denumirea companiilor
„ACORD-GRUP‖ SA
„ALIANŢA-MOLDCOOP‖ SRL
„ASITO” SA
„ASTERRA GRUP‖ SA
„AUTO-SIGURANTA‖ SA
„DONARIS-GROUP‖ SA
„EUROASIG‖ SA
„EXIM-ASINT‖ SA
„GALAS‖ SA
„GARANŢIE‖ SA
„GRAWE CARAT ASIGURĂRI‖ SA
„KLASSIKA ASIGURĂRI‖ SA
„MOLDASIG” SA
„MOLDCARGO” SA
„MOLDOVA-ASTROVAZ‖ SA
„SIGUR-ASIGUR‖ SA
„TRANSELIT‖ SA
„VICTORIA ASIGURARI‖ SA
„VITORIASIG‖ SA
TOTAL

Mărimea primelor
subscrise
MDL
39561310
40365
166198574
19095885
12820680
85225331
45399193
15498417
9384463
8949527
118675916
18847995
334363278
130680333
7802079
2968797
28691981
40910387
4153893
1089268404

Cota de piaţă
%
3,63
0
15,26
1,75
1,18
7,82
4,17
1,42
0,86
0,82
10,9
1,73
30,7
12,0
0,72
0,27
2,63
3,76
0,38
100

Sursa: Calcule în baza datelor, oferite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
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Astfel, în anul 2012, după volumul primelor subscrise, piaţa asigurărilor este
concentrată de 4 Societăţi de asigurare care au înregistrat 68,8 % din totalul primelor
subscrise. Astfel, elucidăm liderii sectorului asigurărilor, dintre care: Moldasig SA cu o cotă
de 30,7%, urmată de Asito SA cu 15,2%, Grawe Carat Asigurări SA cu 10,9% şi Moldcargo
SA cu o cotă de 12%. Deci, liderii pieţei în anul 2008, 2010 cît şi în anul 2012 sunt
neschimbaţi, ei sunt Moldasig SA şi Asito SA ce deţin peste 45,9% din piaţa asigurărilor, iar
în anul 2008 aceste două companii deţineau o cotă de 52,7%.
Tabelul 2
Indicatorii de concentrare a sectorului de asigurări, în anii 2007-2012
Nr.
1
2
3

Indicatorii
2009
2010
2011
2012
CR-4 , %
70,3
68,4
64,4
68,8
HHI, puncte
1694,4
1534,1
1397,9
1562,5
Nr. de societăţi de asigurări
24
24
20
18
Sursa: Calcule în baza datelor, oferite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Concluzii
Piaţa asigurărilor din Republica Moldova se caracterizează printr-o diversitate largă
în ceea ce priveşte preferinţele Companiilor de asigurare faţă de produsele de asigurare
oferite clienţilor. Societăţile de asigurare au, de fapt, în majoritatea cazurilor un portofoliu de
produse de asigurare nediversificat şi mai mult concentrat pe anumite produse specifice.
Dintre acestea, produsele de asigurare auto înregistrează cea mai mare popularitate, iar
produsele de asigurare de viaţă sunt cel mai puţin atractive pentru portofoliile Companiilor de
asigurare din nu îndeplinesc cerinţele pentru licenţiere.
Cadrul regulator în domeniul asigurărilor corespunde parţial reglementărilor UE şi va
necesita ajustări esenţiale în toate domeniile de asigurări, care urmează să se axeze pe
subiecte importante cum sunt: fondurile de garantare, reglementările prudenţiale înăsprite
pentru formarea rezervelor tehnice, marjelor de solvabilitate, capitalului social minim, cotelor
minime de despăgubiri pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă, inclusiv
răspundere profesionala, lărgirea competenţelor intermediarilor în asigurări, implementarea
eficientă a instituţiei de actuar, consolidarea în termen mediu a capacităţilor autorităţii
naţionale de control – CNPF, inclusiv în domenii ce ţin de cooperarea cu alte autorităţi
similare din statele membre UE şi Comisia Europeană, modificarea legislaţiei naţionale ce
ţine de dreptul de stabilire primar şi secundar şi libertatea circulaţiei serviciilor.
Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, ca volum, cea mai mică din regiunea
Europei Centrale şi de Est. De altfel, având în vedere numărul scăzut de locuitori (3,55 mil.
locuitori), precum şi dimensiunile reduse ale ţării, aceasta nu se va ridica niciodată la
mărimea celor din statele europene cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.111

111

Raportul „Dezvoltarea şi diversificarea pieţei de asigurare în Republica Moldova” Soros Moldova, 2011, p.67
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Din cele menţionate mai sus, putem deduce, că piaţa asigurărilor din Republica
Moldova reflectă tendinţe modeste de dezvoltare, respectiv, se resimte prezenţa actorilor
concurenţiali pe acest segment, iar intrarea noilor jucători va impulsiona dezvoltarea
sectorului de asigurări pe viitor.
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IMPACTUL ÎMBĂTRÂNIRII POPULAŢIEI
ASUPRA PIEŢELOR FINANCIARE:
PROBLEME TEORETICE ŞI METODOLOGICE
Dr.Tudor CIUMARA112
Dr.Iulia LUPU113
Dr.Olha KRASOVSKA114
Dr.Vitalii GRYGA115
Abstract: Population aging is a reality of our times, a phenomenon that has different
effects and features in various fields. From an economic perspective, this is reflected in the
economic policies on pensions, health insurance costs and the development of certain
financial products. Unequal distribution of wealth between generations, and the population by
age groups significantly influences fiscal imbalances and the financial markets.
In this study we propose to make a brief foray into literature, from which we extract
possible analysis models for the cases of Romania and Ukraine. However, the lack of
statistical data makes it difficult to conduct empirical research. We believe, however, that a
theoretical description of the impact of population aging on financial markets is useful in
determining the economic and social policies of a country.
Keywords: aging population, financial markets, financial system, financial institutions
JEL Classification: J11, G20

Introducere
În cadrul acestui material ne propunem să analizăm un fenomen demografic prin
prisma efectelor pe care le (poate) produce pe pieţele financiare în special şi în sistemul
financiar în general. Pieţele financiare le privim ca fiind reprezentate de piaţa de capital, piaţa
valutară, piaţa monetară şi piaţa titlurilor de stat. Sistemul financiar îl privim ca fiind format,
pe lângă pieţele financiare, din sectorul bancar şi sectorul financiar nebancar (asigurări,
fonduri de pensii, instituţii financiare nebancare).
Analiza repartiţiei populaţiei pe vârste, cu cunoscuta reprezentare grafică în
piramidele populaţiei, evidenţiază existenţa unui proces de îmbătrânire a populaţiei atât la
nivel global cât şi în cazurile particulare ale României şi Ucrainei. Ipoteza principală pe care
o folosim în această lucrare este că, la fel cum îmbătrânirea individuală are efecte clare
asupra acţiunii individului în domeniul financiar, şi îmbătrânirea populaţiei în ansamblu are
efecte certe asupra întregului sistem financiar. Legând cele două idei, privitoare la
îmbătrânirea populaţiei şi modificarea comportamentului financiar al acesteia, ne propunem
să înţelegem mai bine efectele ce pot fi resimţite de pieţele financiare.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
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115 G.M. Dobrov Center for Scientific and Technological Potential and Science History Studies, Kiev, Ucraina v.gryga@gmail.com
112

169

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Dificultăţile economice şi financiare din ultimii ani au pus presiune pe factorii de
decizie care trebuie să facă faţă unor noi confruntări, una dintre ele fiind conturată de
tensiunile apărute ca urmare a situaţiei conflictuale dintre două priorităţi şi anume,
menţinerea cheltuielilor publice pentru pensii şi sănătate pentru persoanele vârstnice şi
necesitatea de a păstra la un nivel scăzut sau chiar de a reduce deficitele şi cheltuielile
bugetare. Dacă adăugăm creşterea şomajului şi reducerea gradului de ocupare a populaţiei,
presiunile cresc şi mai mult, atât asupra bugetelor cât şi a securităţii sistemelor sociale.
În afară de aceste mult discutate presiuni asupra cheltuielilor bugetare, influenţa
îmbătrânirii populaţiei asupra economiei în ansamblu este mult mai complexă. La fel ca orice
alt grup de vârstă, populaţia cu vârstă înaintată este un grup activ, care consumă şi ia decizii
privind investiţiile şi economisirea, fiind deci justificată includerea acestui segment în analiza
interacţiunii cu sistemul financiar.

Trenduri la nivel internaţional
Ca urmare a scăderii fertilităţii, în combinaţie cu creşterea speranţei de viaţă,
îmbătrânirea populaţiei a devenit o problemă globală (Naţiunile Unite, 2013), având însă
particularităţi diferite de la regiune la regiune şi de la ţară la ţară.
Creşterea vârstei mediane (vârsta la care jumătate din populaţie este mai tânără
decât acea vârstă) este un indiciu clar cu privire la tendinţa de îmbătrânire a populaţiei.
Conform datelor publicate de Naţiunile Unite, în 2013, în 30 de ţări (aproape toate fiind ţări
dezvoltate), vârsta mediană a ajuns la un nivel de peste 40 de ani. Japonia este pe primul
loc, cu o vârstă mediană de 45,9 ani, fiind urmată îndeaproape de Germania, unde vârsta
mediană este de 45,5 ani. La finalul clasamentului se află ţări precum Nigeria, Uganda şi
Ciad, unde vârsta mediană este sub 16 ani.
Tabel 1
Evoluţia vârstei mediane (ani)
1950
1980
2013
2050
La nivel mondial
23,5
22,6
29,6
36,1
Regiunile cele mai dezvoltate
28,5
31,9
40,5
44,5
Regiunile mai puţin dezvoltate
21,4
20,0
27,2
34,9
Africa
19,2
17,6
19,4
24,7
Asia
22,0
21,0
29,7
39,8
Europa
28,9
32,7
40,9
45,7
America Latină şi Caraibe
19,9
19,8
28,3
40,6
America de Nord
29,8
30,0
37,7
40,9
Oceania
27,9
26,4
32,6
37,0
România
26,3
30,7
39,4
48,8
Ucraina
27,6
33,5
39,7
43,4
Sursa: Naţiunile Unite (2013) World Population Prospects: The 2012 Revision
Dintre regiunile dezvoltate, conform metodologiei Naţiunilor Unite de împărţire pe
regiuni, în ţările din Europa Centrală şi de Est, speranţa de viaţă este cea mai mică, iar
speranţa de viaţă la naştere s-a redus începând cu sfârşitul anilor 1980. În perioada 2005-
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2010, speranţa de viaţă a crescut în regiune ajungând la 69,5 ani, dar această valoare abia
este apropiată celei din perioada 1970-1975, când era de 69,2 ani. În acelaşi timp, numărul
persoanelor vârstnice, raportat la numărul celor aflate în categoriile de vârstă considerate
active a crescut în mod susţinut, după cum relevă şi datele selecţionate pentru cazul
României şi Ucrainei.
Principalele cauze ale îmbătrânii populaţiei sunt reducerea natalităţii şi creşterea
speranţei de viaţă. O altă cauză, de mai mică importanţă, după cum apreciază Grigorescu
(2009, p. 186), o constituie migraţia externă.
O diferenţă importantă între ţările occidentale şi cele est europene constă în faptul că în
vest sporul natural negativ este compensat, cel puţin parţial, de existenţa unui număr însemnat
de imigranţi, situaţie care în estul Europei este inversă: sporul natural negativ este dublat de
emigraţie (Grigorescu, 2009, p. 208). Având în vedere faptul că fenomenul migraţiei externe
temporare are deja un istoric apreciabil în România, începe să se manifeste şi un alt aspect: o
bună parte a primelor generaţii de emigranţi a ajuns la maturitate sau chiar la vârsta de
pensionare, creând o presiune suplimentară pe sistemele sociale.

Graficul 1 – Populaţia peste 65 ani a României şi Ucrainei,
la 100 locuitori din grupa de vârstă 15-64 ani
Sursa: Naţiunile Unite, http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
Ţările dezvoltate se confruntă cu probleme ridicate de generaţia baby-boomers,
care a apărut în Europa pe la mijlocul anilor 1950, şi cu 10 ani mai devreme în SUA (Pfister,
2012, Liu şi Spiegel, 2010). Grigorescu (2009, p. 188-190) constată faptul că procesul de
îmbătrânire demografică a început mai târziu în România decât în restul Europei. Din
perspectiva problemei analizate în această lucrare, acest aspect poate fi interpretat ca
pozitiv, dată fiind posibilitatea oferită României de a învăţa din experienţa altor ţări. Cu toate
acestea, în cazul României există o generaţie atipică, reprezentată de aşa-numiţii decreţei,
aflată în acest moment aproape de un nivel maxim din punct de vedere profesional. Se
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anticipează că datorită supradimensionării acestei generaţii vor apărea probleme serioase în
momentul pensionării acestor persoane.

Descrierea problemei
Anticipatul impact al îmbătrânirii asupra pieţelor financiare generează un interes din
ce în ce mai mare din partea mediului academic şi a factorilor de decizie naţionali şi
internaţionali. Printre efectele concrete ale acestui interes pot fi menţionate conferinţa
„Îmbătrânirea, pieţele financiare şi politica monetară‖, organizată în 2001 de Banca Centrală
a Germaniei, conferinţa „Demografie şi Pieţe Financiare‖, organizată în anul 2006 sub egida
G-20, conferinţa „Îmbătrânire globală şi Pieţe Financiare‖, realizată, tot în 2006, de reputatele
organizaţii Council on Foreign Relations şi Center for Strategic and International Studies,
seminarul despre „Bani, Finanţe şi Demografie: Consecinţele Îmbătrânirii‖, organizat în 2006
de Société Universitaire Européenne de Recherches Financières, seminarul organizat de
Fondul Monetar Internaţional în 2007 despre „Îmbătrânire, Managementul Riscurilor Pensiilor
şi Stabilitatea Financiară‖ sau conferinţa „Îmbătrânirea demografică: implicaţii asupra
politicilor şi strategii‖, organizată de Wilton Park în 2013.
În literatură, esenţa dezbaterii cu privire la impactul îmbătrânirii populaţiei asupra
pieţelor financiare se referă la magnitudinea scăderii valorii activelor financiare pe care o va
genera. Ipoteza este că la pensionare, o generaţie supradimensionată de baby boomeri îşi
va lichida activele financiare către un număr mai restrâns de potenţiali investitori, ceea ce va
conduce la scăderea preţului acestora. Există opinii care prevăd un impact „catastrofal‖
asupra preţului acestor active (Siegel, 1998, Brooks, 2000), în vreme ce alte analize (Brooks,
2006, Holzmann, 2009) sugerează un impact mult mai mic, sugestia principală fiind aceea că
preţul activelor deja înglobează anticipaţii cu privire la acest potenţial de devalorizare.
Aceeaşi problemă este analizată şi de Lim şi Weil (2003), care găsesc ca pensionarea
generaţiei baby boom va conduce la scăderi ale valorii activelor bursiere, fără însă ca aceste
scăderi să fie dramatice. Nici analizele empirice ale lui Poterba (2004) nu indică o corelare
clară între îmbătrânire şi preţurile activelor, autorul sugerând însă că trebuie ţinut cont şi de
modelele teoretice care indică existenţa unor astfel de efecte previzibile.
Holzmann (2009) sintetizează discuţia cu privire la impactul pensionării generaţiilor
supradimensionate (baby boomers) asupra pieţelor financiare, prin sporirea ofertei de active
financiare şi reducerea ratei de recuperare a investiţiilor. Din analiza lui rezultă că
înrăutăţirea raportului dintre cei ce economisesc şi cei ce dezeconomisesc va avea un
caracter mai drastic în Europa de Est, chiar dacă se va produce mai târziu decât în alte
regiuni (aproximativ 2030). Analizând relaţia dintre proporţia celor ce economisesc într-o ţară
şi preţul activelor şi utilizând proiecţii demografice, el anticipează un declin mai substanţial în
Europa de Est, tot după 2030. Până atunci însă este de aşteptat o creştere a valorii activelor
atractive pentru economisirea în vederea pensionării.
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Un aspect important, care este remarcat şi de Holzmann (2009) este acela că
îmbătrânirea populaţiei nu se produce în mod similar în diferite ţări. Această nesincronizare
generează posibilitatea aşa-numitului „arbitraj demografic‖. În domeniul financiar, acest
arbitraj poate presupune o atenuare a impactului îmbătrânirii prin intermediul fluxurilor
financiare internaţionale. În ceea ce priveşte nesincronizarea internaţională a îmbătrânirii,
Börsch-Supan (2006) constată că, în măsura în care capitalul are mobilitate internaţională,
această tendinţă demografică generează fluxuri de capital între ţări. Această viziune
sugerează că fluxurile de capital dinspre ţările dezvoltate, unde se manifestă mai pronunţat
tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, se vor inversa odată ce pensionarea generaţiilor
supradimensionate va conduce la o dezeconomisire mai pronunţată.
Literatura de specialitate (ex. Börsch-Supan, 2006) menţionează şi impactul indirect
al îmbătrânirii demografice asupra pieţelor financiare prin schimbările de politici pe care le
produce, precum trecerea de la un sistem de pensii de tip „plată pas cu pas‖ la unul cu
elemente bazate pe acumulări din contribuţii personale.
Efectele concrete ale îmbătrâniri populaţiei asupra pieţelor financiare pot fi foarte
diverse. O rapidă trecere în revistă a celor mai probabile astfel de efecte poate include
următoarele:
- Creşterea preferinţei pentru economisire şi investiţii cu grad sporit de siguranţă pe
măsura înaintării în vârstă. Astfel, poate scădea preferinţa pentru investiţii pe piaţa de capital
în favoarea economisirii, iar din momentul scăderii veniturilor ca urmare a pensionării se
poate ajunge chiar şi la scăderea economisirii. Efectele concrete asupra sistemului financiar
pot fi diverse. Berlemann et al. (2010) constată, pe cazul Germaniei, că efectele negative
asupra băncilor de economii ale scăderii numărului de clienţi, ca urmare a îmbătrânirii
populaţiei sunt contrabalansate de creşterea profitabilităţii, datorate profiturilor mai mari
aduse băncilor de clienţii mai vârstnici. Davis (2006) constată că îmbătrânirea tinde să aibă
un efect mai bun pentru pieţele de obligaţiuni, comparativ cu cel asupra acţiunilor.
- O mai lentă asimilare a noutăţilor din domeniul financiar. Acest aspect poate fi
analizat şi în legătură cu gradul de pregătire financiară al populaţiei şi cu accelerarea inovării
în domeniul financiar.
- Modificări în venitul mediu al populaţiei şi în consecinţă, în sumele disponibile pentru
economisire şi investiţii. Exemplul generaţiei „decreţeilor‖: persoanele din această cohortă, având
în prezent aproximativ 45-50 ani, se află în preajma atingerii unui nivel maxim al veniturilor. Când
vor atinge vârsta pensionării, aceste venituri se vor diminua substanţial iar dimensiunea mare a
cohortei va face ca efectele să se resimtă la nivelul întregului sistem financiar.
- Modificări ale tipurilor de produse financiare utilizate, ca urmare a modificării
nevoilor specifice. În perioada de expansiune a creditării persoanelor fizice în România,
cohorta „decreţeilor‖, de aproximativ 40 ani, avea nevoi specifice familiilor tinere, ce au

173

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
stimulat cererea de credite (imobiliare, auto, electrocasnice). Se poate anticipa că în
momentul ieşirii din viaţa activă a acestei generaţii, o preocupare principală va fi cea de
conservare a nivelului de trai, cu mult mai puţin accent pe realizare de noi investiţii.
- Structura fertilităţii şi a morbidităţii (specifică sau diferenţială, privitoare la o subpopulaţie cu o caracteristică oarecare): spre exemplu, rata fertilităţii este mai mare în mediile
mai sărace sau în comunităţile rrome, ceea ce poate duce la o polarizare a utilizării
produselor financiare.
- Pe piaţa valutară se poate manifesta impactul mai scăzut al remitenţelor, pe fondul
scăderii numărului persoanelor cu vârstele cele mai caracteristice pentru emigraţia
temporară.
- Numărul contributorilor la fondurilor de pensii poate scădea substanţial pe măsură
ce generaţiile supradimensionate devin inactive din punct de vedere profesional, fără a fi
înlocuite pe piaţa muncii de generaţii echivalente numeric.
- Se ridică problema utilităţii unor inovaţii financiare care să răspundă provocărilor
aduse de îmbătrânirea populaţiei. Sugestii în acest sens a făcut şi Holzmann (2009).

Implicaţii pentru piaţa de capital
Creşterea preţurilor acţiunilor în anii 1980 şi 1990 a fost deseori asociată cu
generaţia baby boom care a ajuns la maturitatea financiară, ceea ce i-a permis realizarea de
investiţii diverse pe piaţa de capital.
Argumentul pe baza căruia investiţiile realizate de generaţiile baby boom de vârstă
mijlocie au condus la creşterea preţurilor acţiunilor (Passell, 1996, Sterling şi Waite, 1998),
este similar folosit pentru o posibilă scădere a preţurilor ca urmare a vânzărilor unor cantităţi
mari de acţiuni de către aceiaşi investitori după pensionare, pentru a-şi finanţa consumul
(Abel, 2003).
După ce au fost studiate legăturile dintre schimbările demografice şi variabilele
macroeconomice, cercetările s-au îndreptat spre influenţele directe sau indirecte pe care
aceste schimbări le pot avea asupra pieţei de capital. Unul dintre primele studii a fost cel
publicat de Bakshi şi Chen (1994) în care se testează aceste legături prin două ipoteze:
prima este ipoteza ciclului de viaţă al investitorului, iar cea de a doua presupune că
aversiunea faţă de risc a investitorului creşte odată cu vârsta. În perioada de după 1945,
conform primei ipoteze, piaţa de capital ar trebui să crească, iar cea imobiliară ar trebui să
scadă în funcţie de vârsta medie; în cazul celei de a doua ipoteze, s-a demonstrat că vârsta
medie anticipează o creştere a primelor de risc.
Schimbările demografice fiind un factor predictibil, aşa cum menţionează Liu şi
Spiegel (2011), este de aşteptat ca efectele sale să fie anticipate de investitorii raţionali, iar
preţurile curente ar trebui să conţină efectele anticipării schimbărilor demografice. Drept
urmare, aşa cum specifică şi Poterba (2001), după pensionare aceştia pot să aleagă să îşi
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păstreze acţiunile, pentru a le lăsa moştenire sau pentru a le vinde mai târziu, în cazul în
care trăiesc mai mult.
În cazul României, având în vedere faptul că generaţia decreţeilor se află în
apropierea maturităţii financiare, am putea aştepta un impact pozitiv asupra pieţei de capital
locale. Acest lucru însă întârzie să apară, fiind probabil inhibat atât de efectele crizei
financiare asupra resurselor financiare ale populaţiei, cât şi de nivelul de educaţie financiară
sau specificul cultural (Ciumara şi Lupu, 2012).
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REFLECŢII PRIVIND STABILITATEA FINANCIARĂ
ÎN CONTEXTUL CRIZEI DIN ZONA EURO
dr.Adina CRISTE116
Abstract: In the present paper we discuss the financial stability problem seen in the
context of the European monetary area afflicted by the current crisis. After the outbreak of
the global financial crisis in 2007, the issue of financial stability has become an increasingly
important matter at the high-level debates. The financial stability is a condition in which the
financial system is able both to withstand against shocks and to unravel financial imbalances.
The paper aims to point out several specific features derived from the Eurozone crises
occurrence, and which are likely to give a particular direction to the meaning of the European
financial stability concept. An important lesson which can be drawn from the Euro Area crises
refers to the fact that the objective of the financial stability should be permanently reported on
the economic and social conditions.
Keywords: sovereign debt, banking system, macroeconomic divergences, unemployment
JEL Classification: F15, F36, H63

Introducere
Stabilitatea financiară este dată de îndeplinirea a două condiţii esenţiale: pe de o
parte, capacitatea sistemului financiar de a absorbi şocurile care se propagă în interior (fie
din cauze endogene, de fragilitate, fie din cauze exogene, ale mediului macroeconomic), iar
pe de altă parte, de capacitatea acestuia de a susţine activitatea economică şi dezvoltarea
pe termen lung.
Criza financiară globală declanşată în 2007 a generat o serie de modificări în sfera
relaţiilor economice şi financiare globale şi a readus în discuţie importanţa conceptului de
stabilitate financiară. În acest context, procesul integrării monetare europene capătă noi
valenţe.
Articolul încearcă să pună în evidenţă aspecte specifice legate de stabilitatea
financiară europeană în contextul crizei financiare şi în condiţiile funcţionării zonei euro ca
zonă monetară.
Conceptul de stabilitate financiară europeană are valenţe particulare:
- nu există un sistem financiar integrat, ci segmente ale pieţei financiare mai mult
sau mai puţin integrate;
- sistemul financiar este dominat de bănci;
- autoritatea monetară, Banca Centrală Europeană, este o instituţie puternică,
platforma tehnică pentru transferuri financiare între ţări şi garantul de ultimă instanţă al
sistemului financiar al zonei euro, dar nu exisă o autoritate fiscală;
- economiile naţionale sunt destul de diferite, cu evoluţii particulare, divergente
uneori care nu pot răspunde la fel unor decizii comune ale autorităţilor supranaţionale.
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Criza financiară globală şi riscurile potenţiale generate au determinat autorităţile
europene să ia măsuri suplimentare de restabilire a sistemului financiar, dar aceste măsuri
au afectat economia reală: nu au stimulat creşterea economică, nu au stimulat crearea
locurilor de muncă (o condiţie esenţială pentru reluarea creşterii economice), nu au rezolvat
problema divergenţelor privind rezultatele macroeconomice şi au alimentat tensiunile politice
dintre ţările membre.

Metodologie şi surse de date
Pornind de la prezentarea principiilor care stau la baza definirii stabilităţii financiare
şi de la prezentarea formelor de instabilitate financiară manifestate în zona euro, încercăm
să punem în evidenţă riscurile potenţiale generate de starea sistemului financiar european
luând ca ipoteză de lucru faptul că existenţa unor diferenţe şi a unor divergenţe privind
rezultatele macroeconomice între ţările membre ale unei zone monetare reprezintă o sursă
potenţială de instabilitate financiară în cadrul sistemului.
Starea sistemului financiar european este abordată pe baza principiului „de la parte
la întreg‖, analizând situaţia sistemului financiar în ţările zonei euro. În acest scop, am
selectat câţiva indicatori relevanţi pe baza cărora se pot evidenţia anumite vulnerabilităţi
privind stabilitatea financiară europeană (deşi suntem conştienţi de faptul că stabilitatea
financiară este o trăsătură complexă a sistemului economic, care nu poate fi evaluată doar
pe baza câtorva indicatori macroeconomici). Având în vedere că pentru ţările din zona euro
sectorul bancar domină sistemul financiar, am limitat analiza la acest domeniu, luând în
considerare câţiva indicatori specifici, relevanţi pentru evaluarea calităţii sistemului bancar
(solvabilitatea sistemului bancar, calitatea activelor bancare şi profitabilitatea băncilor),
precum şi indicatori ai economiei reale (rata şomajului, datoria publică, soldul bugetului
general consolidat, PIB). Analiza s-a realizat pentru câteva dintre ţările zonei euro, atât din
zona core (Germania, Austria, Franţa), cât şi de la periferie (Spania, Irlanda, Grecia, Italia).
Datele statistice utilizate vizează perioada scursă de la declanşarea crizei financiare globale
(2007) şi sunt preluate din bazele de date ale FMI, Eurostat şi de pe site-ul
www.eurocrisismonitor.com.

Stabilitatea financiară şi provocările crizei europene
Fără a insista asupra abordărilor multiple existente în literatură legate de conceptul
de stabilitate financiară, vom aminti doar că stabilitatea financiară trebuie înţeleasă pornind
de la câteva principii prezentate de altfel şi de Schinasi (2004). Astfel, stabilitatea financiară
se încadrează într-un domeniu larg şi complex care cuprinde atât interacţiunea dintre
componentele sistemului financiar (infrastructură, instituţii şi pieţe), cât şi interacţiunea dintre
componentele economiei reale (sectorul public şi privat) prin intermediul sistemului financiar.
Stabilitatea financiară nu presupune doar capacitatea sistemului financiar de a aloca eficient
resursele financiare, de a înlesni acumularea averii şi de a asigura o funcţionare cursivă a
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sistemului de plăţi din întreaga economie, ci şi la capacitatea acestuia de a limita şi gestiona
dezechilibrele care apar în sistem, înainte ca ele să devină o ameninţare pentru funcţionarea
economiei. Se consideră că un sistem financiar este stabil şi funcţional dacă distorsiunile
apărute în sistem se pot elimina prin intermediul mecanismelor de autoreglare şi de
disciplinare a pieţei care creează soliditate sistemului şi previn extinderea problemelor în
întregul sistem. În acest fel, sistemul financiar stabil trebuie să fie înzestrat cu o dublă
capacitate: una preventivă şi una de remediere. De asemenea, stabilitatea financiară vizează
efectele funcţionării sistemului financiar asupra economiei reale. Ameninţările la adresa
stabilităţii financiare se referă la acele distorsiuni din sistemul financiar (pe pieţele financiare
sau la nivelul instituţiilor financiare individuale) care au consecinţe pe scară largă în
economia reală. De multe ori, unele evenimente (şocuri) pe piaţa financiară (falimentul unei
instituţii, creşterea volatilităţii unui activ) pot fi rezultatul acţiunii unor elemente care
corectează anumite evoluţii deviante pe piaţa financiară. Un alt principiu care stă la baza
definirii stabilităţii financiare se referă la caracterul său dinamic, ţinând de existenţa unor
modificări continue care se produc în sistemul financiar (prin producerea de şocuri, inclusiv
inovaţii). Astfel, stabilitatea financiară este relativă, depinzând de condiţiile existente la un
moment dat. Stabilitatea financiară nu presupune imuabilitate, ci o stare care permite
dezvoltarea sistemului financiar în concordanţă cu economia reală.
Cauzele crizei financiare globale au fost prezentate încă din 2008, 2009:
dezintermedierea, sistemul bancar din umbră, existenţa paradisurilor fiscale şi de
reglementare, prociclicitatea creată de standardele prudenţiale şi de contabilitate, influenţa
agenţiilor de evaluare, efecte neaşteptate ale reglementărilor care se considerau a fi
generoase (cele care încurajau categoria de populaţie mai vulnerabilă să se îndatoreze),
modele matematice prost înţelese sau greşite, comportament lacom, efecte ale
dezechilibrelor comerciale dintre marile regiuni economice, deficite şi datorii bugetare
semnificative (Rodarie, 2013).
Forma de manifestare a crizei financiare în Europa este particulară, având în vedere
faptul că ţările dezvoltate sunt membre ale unei zone monetare şi că acestea se
caracterizează printr-un nivel ridicat de eterogenitate.
Analizând retrospectiv, tensiunile generate de şocul iniţial al falimentului Lehman
Brothers din toamna anului 2008, care au însemnat un blocaj pe piaţa interbancară prin
creşterea preferinţei pentru asigurarea lichidităţii pe termen lung a băncilor, s-au extins
treptat în economie determinând anumite efecte. Astfel, „blocajul‖ de pe piaţa interbancară a
influenţat mai departe evoluţia ratelor de dobândă pe termen mai lung, inclusiv ale celor la
obligaţiunile emise de ţările membre zonei euro, prin sporirea neîncrederii investitorilor în
privinţa capacităţii guvernelor din ţările vulnerabile de a-şi reduce datoria, considerând că
acesta are un spaţiu limitat de acţiune în direcţia unei stabilizări fiscale. Borgy et. al (2011)
subliniază că, în principiu, povara datoriei publice creează prin ea însăşi (fără a avea la bază
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fundamente economice slabe) riscul de neplată a datoriei suverane. Schimbarea
comportamentului din partea pieţelor financiare şi a agenţiilor de evaluare cu privire la riscul
de credit suveran s-a reflectat asupra nivelului primei CDS

la datoria suverană care a

crescut pentru Grecia, Spania, Irlanda, Portugalia, Italia, considerate ţări vulnerabile. Băncile
expuse la datoria guvernamentală a acestor ţări au fost afectate direct pe partea de activ a
bilanţului, prin scăderea avuţiei nete. De asemenea, creşterea riscului suveran a redus
disponibilitatea şi eligibilitatea colateralelor afectând astfel şi capacitatea de finanţare a
băncilor de pe piaţa interbancară şi refinanţare de la banca centrală. Ţările afectate de criza
datoriilor suverane (Grecia, Irlanda şi Portugalia) au utilizat tot mai mult lichiditatea din cadrul
Eurosistemului şi obligaţiunile guvernamentale interne sau obligaţiunile bancare garantate
pentru a oferi garanţie acestei finanţări. Retrogradarea rating-ului suveran a afectat de
asemenea costul datoriilor băncilor şi valoarea de piaţă a acestora, prin relaţia existentă între
politica monetară prin sistemul bancar şi riscul suveran.
Se consideră că lipsa unui mecanism de susţinere financiară în zona euro a ţărilor
vulnerabile a determinat o agravare a problemei datoriei acestor ţări (De Grauwe, 2012),
astfel că, de pildă, criza din Grecia a extins instabilitatea financiară dincolo de graniţă,
alimentând tensiunile politice în întreaga zonă monetară.
Sintetizând ideile de mai sus, şocul incertitudinii propagat iniţial pe piaţa financiară a
determinat creşterea diferenţialului dintre dobânzi, care s-a reflectat asupra datoriei
guvernamentale ale ţărilor vulnerabile, crescând riscul suveran.
Pe de altă parte, unele studii (Ejsing şi Lemke, 2009 sau Gerlach, Alexander şi
Guntram, 2010), sugerează că de fapt existenţa vulnerabilităţilor sectoarelor bancare
naţionale au creat presiune pe pieţele financiare, iar din teama de contagiune la nivelul
sectorului real guvernele au implementat pachete de salvare care la rândul lor au contribuit
la transferarea riscului de la sectorul financiar către cel public, cu repercusiuni asupra
datoriei suverane.
Legătura strânsă dintre sectorul public şi sectorul financiar este reflectată de situaţia
privind datoria publică în Irlanda şi Grecia. În cele două ţări acumularea datoriei publice a
fost semnificativă după 2007, dar cauzele care au determinat-o au fost diferite. Pe de o
parte, în Irlanda guvernul şi-a asumat datoria şi vulnerabilităţile sectorului privat şi a celui
bancar create de criza financiară din 2008-2009, iar pe de altă parte, datoria suverană a
Greciei a fost transferată sectorului bancar naţional care nu fusese afectat de această criză.
În general, slăbirea bonităţii suverane afectează advers stabilitatea financiară
îngreunând conducerea politicii monetare şi fiscale, funcţionarea pieţelor financiare şi
costurile la care se poate împrumuta sectorul privat.
Prin măsurile neconvenţionale aplicate de Banca Centrală Europeană (a se vedea
BCE, 2011, 2012) s-a reuşit totuşi, cel puţin pe moment, reducerea probabilităţii de reapariţia
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tensiunilor legate de datoria suverană şi a riscului de rupere a zonei euro, dar a crescut
vulnerabilitatea acestei instituţii existând riscul ca pe termen lung să-şi piardă reputaţia de
bancă centrală independentă şi să-i fie afectată îndeplinirea obiectivului privind menţinerea
stabilităţii preţurilor. Se consideră de asemenea că prin creşterea intervenţiei Băncii Centrale
Europene pe diferite segmente financiare s-ar încuraja hazardul moral din partea
investitorilor privaţi şi s-ar afecta tranzacţiile sectorului privat. Astfel, rolul băncii centrale
privind operaţiunile de refinanţare ar deveni mai important decât activitatea de creditare
interbancară.
Operaţiunile BCE menite să corecteze problemele ţărilor de la periferie au provocat
tensiuni de natură politică între ţări care au amplificat neîncrederea pieţei în menţinerea
proiectului european. Astfel, sistemul Target reflectă foarte clar existenţa unui dezechilibru
în privinţa plăţilor între ţările din nordul Europei şi cele din sud, prin acumularea unui decalaj
în creştere între soldurile Germaniei, Finlandei, Luxemburg şi Olandei, pe de o parte, şi
soldurile Greciei, Italiei, Irlandei, Portugaliei şi Spaniei, pe de altă parte. Un efect al acestei
situaţii a fost creşterea transferurilor de depozite către ţările nordice. Diferenţa dintre
traiectoria soldului Target 2 al Germaniei şi restul Europei arată că Germania, cea mai mare
ţară cotată AAA, a atras cel mai mare volum de capital care are în contrapartidă creanţele
Bundesbank asupra BCE. În ultima perioadă (iunie 2012), aşa cum arată şi graficul 1, se
constată o tendinţă de corectare a decalajului „nord-sud‖ în privinţa sistemului Target 2.

Graficul 1 – Balanţa netă în cadrul sistemului de plăţi Target 2
Sursa: Date preluate din Euro Crisis Monitor, www.eurocrisismonitor.com,
Institute of Empirical Economic Research - Osnabrück University;
calcule ale autorului
Efectele produse de criza financiară europeană au demonstrat că stabilitatea
financiară depinde în mod esenţial de relaţia dintre bănci şi guverne, în ambele sensuri
(Caruana şi Avdjiev, 2012). Pe de o parte, credibilitatea suverană reprezintă sursa finală de
asigurare a sistemului financiar şi oferă o bază solidă de evaluare a activelor, dând o
garanţie acestora (asigurare fără risc). Pe de altă parte, un sistem financiar funcţional
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asigură la rândul său un flux continuu al creditului către economie, precum şi venituri sigure
şi finanţare pentru guvern. Slăbiciunea într-unul dintre cele două sectoare poate genera un
cerc vicios de incertitudine şi turbulenţe cu consecinţe grave pentru întreaga economie.
Stabilitatea financiară în Europa, care a fost condiţionată de rezolvarea problemei
datoriilor suverane, nu este încă asigurată, pentru că soluţionarea acestei crize prin aplicarea
măsurilor de austeritate a însemnat un transfer al poverii în sfera socială, prin creşterea
şomajului.

Evaluări cantitative
Deşi în 2012, faţă de 2009, se constată o reducere a deficitului bugetar în unele ţări
europene considerate vulnerabile (Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda), valorile acestui
indicator depăşesc pragul de 3% din PIB. Şi celelalte ţări analizate, cu excepţia Germaniei,
înregistrează deficit bugetar. Având în vedere nivelul ridicat al şomajului şi întârzierea în
privinţa reluării creşterii economice, Spania, Portugalia, Grecia sau Italia vor avea în
continuare un decalaj important în privinţa poziţiei fiscale faţă de ţările core, menţinând riscul
instabilităţii financiare în zona euro.

Graficul 2 – Şomajul şi datoria publică în ţările analizate la nivelul anului 2012
(modificări procentuale faţă de 2007)
Sursa: date Eurostat, calcule ale autorului
Analizând în paralel modificările în privinţa şomajului şi a datoriei publice în câteva
ţări din zona euro, se constată că după declanşarea crizei financiare globale s-a produs o
accentuare a polarizării zonei euro (graficul 2). Austria şi Germania sunt în poziţia cea mai
bună, în timp ce Irlanda şi Spania au valorile cele mai ridicate ale acestor indicatori.
Condiţiile de pe piaţa forţei de muncă în ţările europene sunt diferite, dar în general
există un sentiment de pesimism legat de evoluţia şomajului şi de situaţia financiară a
gospodăriilor. Revenirea slabă a activităţii economice menţine un nivel ridicat al şomajului
afectând astfel veniturile gospodăriilor, ceea ce se reflectă în reducerea nivelului de
economisire a gospodăriilor, dar şi un risc de neplată a creditelor contractate, ceea ce va
însemna o creştere a riscului de instabilitate pe piaţa bancară.
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O altă evoluţie divergentă între ţările din zona euro se referă la nivelul îndatorării
sectorului privat nefinanciar, valori mari ale acestui indicator având mai ales Irlanda, Spania,
Portugalia, care au înregistrat un declin mai accentuat în privinţa activităţii economice după
2007 (a se vedea graficul 3). În schimb, în Germania, Austria şi Franţa, sectorul privat este
mai puţin îndatorat, activitatea economică în perioada crizei încadrându-se în zona pozitivă
(ca ritm mediu de creştere în perioada 2007-2012).

Graficul 3 – Ritmul de creştere a PIB şi ponderea datoriei sectorului privat nefinanciar
în PIB (%, media perioadei 2007-2012)
Sursa: Sursa: date Eurostat, calcule ale autorului
Notă: Datoria sectorului privat ia în calcul datoria gospodăriilor sub forma creditelor
şi datoria societăţilor nefinanciare, sub forma creditelor şi a titlurilor de valoare
exceptând acţiunile.
Sistemul bancar în ţările din zona euro se află într-o fază de refacere, menţinânduse riscurile legate de calitatea activelor bancare, de profitabilitate şi de solvabilitate. Totuşi,
analizând datele disponibile, se observă diferenţe semnificative între ţări care pun în
evidenţă caracterul „polarizant‖ al sistemului bancar din această zonă monetară.
Calitatea activelor, evaluată pe baza ponderii creditelor neperformante în totalul
creditelor şi pe baza raportului dintre provizioanele pentru acoperirea pierderilor din credite
neperformante şi totalul creditelor neperformante, este direct influenţată de condiţiile
economice. Înrăutăţirea situaţiei economice afectează credibilitatea debitorilor, iar valoarea
colateralelor scade crescând astfel ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor.
În ansamblul sistemului bancar, luând în considerare atât marile bănci, cât şi pe cele
mai mici, în perioada crizei financiare, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor
în ţările zonei euro a crescut semnificativ în Grecia, Irlanda şi Italia, dar s-a menţinut relativ
stabil, la niveluri scăzute în ţările core (Germania, Franţa, Olanda), aşa cum se observă în
graficul 4. De asemenea, provizioanele de acoperire a pierderilor din credite neperformante
au scăzut după 2008, mai accentuat în ţările de la periferie, menţinându-se în medie la un
nivel de aproape 50%. Conform standardelor internaţionale, calitatea activelor sistemului
bancar din Italia s-a deteriorat în perioada crizei financiare având un nivel ridicat al ponderii
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creditelor neperformante în total credite şi o acoperire mai scăzută decât a altor ţări în
privinţa creditelor neperformante. Totuşi, o asemenea analiză comparativă între ţări este
viciată de o serie de factori. De exemplu, însăşi definirea creditelor neperformante este
diferită de la o ţară la alta, prin tratarea diferenţiată a colateralelor şi a garanţiilor (Banca
Italiei, 2013).

Graficul 4 – Evoluţia creditelor neperformante în total credite (%)
Sursa: Date FMI, Financial Soundness Indicators, aprilie 2013
Notă: Indicator calculat ca pondere a valorii brute a creditelor neperformante în total
credite. Comparaţiile între ţări sunt limitate de aplicarea unor definiţii naţionale
diferite cu privire la creditele neperformante
Datele cu privire la profitabilitatea sistemului bancar reflectă modificări majore în
2012 faţă de 2007 şi în acelaşi timp divergenţe între ţări. Astfel, dacă în Germania şi Franţa
nivelul raportului Bank Return on Equity s-a îmbunătăţit în 2012 faţă de 2007, în celelalte ţări
analizate raportul a scăzut semnificativ, Grecia, Irlanda şi Spania înregistrând chiar valori
negative (a se vedea graficul 5). Aceeaşi tendinţă există şi în cazul celuilalt indicator al
profitabilităţii (Bank Return on Assets). Interesant este faptul că cel mai bun nivel al
profitabilităţii în 2007 se înregistra în sistemul bancar din ţările de la periferie.
Graficul evidenţiază faptul că profitabilitatea sistemului bancar din zona euro este
slabă ca urmare a deteriorării calităţii activelor bancare provocată de criza financiară.
Explicaţia este dată de creşterea riscului de credit ca urmare a pierderilor din activitatea de
creditare care trebuie acoperite, astfel că o parte dintre câştigurile deja diminuate au fost
transformate în provizioane.
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Graficul 5 – Profitabilitatea în sistemul bancar al ţărilor analizate
(Bank Return on Equity, %)
Sursa: Date FMI, Financial Soundness Indicators, aprilie 2013
Notă: Datele pentru Franţa, Grecia şi Germania sunt din 2011.
Solvabilitatea sistemului bancar, analizată pe baza raportului dintre capitalul bancar
şi active, arată de asemenea divergenţe în zona euro. Pe de o parte, raportul s-a deteriorat
puternic în Grecia, dar şi în Spania şi Italia (graficul 6), în timp ce în Germania şi Franţa
solvabilitatea s-a îmbunătăţit. Situaţia din Irlanda arată, aşa cum am subliniat mai sus,
susţinerea din fondurile publice (de la buget) a sistemului bancar intern, ceea ce a
determinat creşterea constantă a acestui raport.

Graficul 6 – Situaţia solvabilităţii în sistemul bancar din ţările analizate
(capital bancar/active, %)
Sursa: Date FMI, Financial Soundness Indicators, aprilie 2013
Extinzând perspectiva în plan global, cererea externă modestă rezultată din
condiţiile economice globale relativ slabe, precum şi dezechilibrele persistente în privinţa
activităţii economice şi a celei financiare la nivel mondial reprezintă factori suplimentari de
presiune asupra stabilităţii financiare în zona euro, prin faptul că transmit incertitudini şi
semnale negative asupra sistemului bancar, care ar putea să aibă consecinţe sistemice cu
privire la calitatea activelor, profitabilitate şi solvabilitatea băncilor.

Implicaţii ale actualei conjuncturi
Una dintre implicaţiile actualei conjuncturi se referă la menţinerea riscului privind
reizbucnirea crizei datoriei suverane. Deşi criza datoriilor suverane s-a domolit în 2013, ca
urmare a relaxării din a doua jumătate a anului 2012, Banca Centrală Europeană contribuind în
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mare măsură la anihilarea sau atenuarea unor efecte negative cu privire la stabilitatea financiară
europeană, riscurile cu privire la reintensificarea datoriei suverane nu s-au eliminat. Acestea
vizează vulnerabilităţile din sectorul public care se menţin ridicate şi la vulnerabilităţile sectorului
financiar din unele ţări. Având în vedere interdependenţa dintre finanţele publice, sistemul bancar
şi activitatea economică, în situaţia în care creşterea economică este anemică, sistemul bancar
este încă fragil, iar problemele finanţelor publice sunt persistente, se menţine riscul reaprinderii
tensiunilor pe piaţa datoriilor suverane. Acest risc este cu atât mai ridicat cu cât implementarea
măsurilor de ajustare fiscală la nivel naţional şi iniţiativele anunţate pentru întărirea guvernanţei
fiscale la nivel european nu sunt definitivate.
La începutul manifestării crizei financiare exista temerea falimentului în sistemul
bancar, autorităţile politice din ţările europene mergând în direcţia eliminării factorilor de risc
din acest domeniu. Treptat, criza financiară s-a transformat într-o criză a datoriilor suverane
care a impus aplicarea unor măsuri de consolidare fiscală, prin implementarea unor
programe de austeritate, cu consecinţe negative în privinţa reluării creşterii economice.
Astfel, ţările europene au intrat în recesiune economică, cu o creştere a şomajului la niveluri
mai mari faţă de perioada anterioară declanşării crizei din 2007. Şomajul persistent ridicat
înregistrat în ţările europene antrenează efecte negative nu doar de natură economică, ci şi
de natură socială şi politică afectând categorii mai mari de populaţie. De aceea, o altă
implicaţie a actualei conjuncturi se referă la acumularea tensiunilor sociale care subminează
capacitatea guvernelor de a urmări politicile necesare gestionării sistemului financiar, fapt ce
sporeşte riscul instabilităţii financiare.
Pe lângă aceste implicaţii la adresa stabilităţii financiare în zona euro, apare
problema referitoare la distribuirea poverii, problemă care este specifică unei zone monetare
formate din mai multe ţări eterogene. Din dezbaterile de la nivel politic cu privire la
soluţionarea crizei europene, pornind de la premisa că distribuirea poverii se face la nivel de
ţară, se conturează două direcţii antagonice, care de fapt scot în evidenţă structura duală pe
care s-a construit eşafodajul european. Pe de o parte, ţările mai solide din punct de vedere
financiar au considerat că ţările mai slabe ar trebui să suporte povara datoriei prin aplicarea
politicilor de austeritate. Pe de altă parte, ţările mai vulnerabile au considerat că economiile
dezvoltate ale Europei trebuie să suporte povara datoriei prin susţinerea în continuare a
activităţii de creditare, deşi riscul neplăţii a crescut. Aceste neînţelegeri au menţinut
tensiunile dintre ţări creând un cerc vicios: criza europeană s-a alimentat din tensiunile
politice care la rândul lor au adâncit criza afectând stabilitatea financiară în zona euro şi
implicit proiectul integrării monetare europene.
Stabilitatea financiară în zona euro depinde de gradul de „depolarizare‖ a acestei
zone monetare. Divergenţele în privinţa rezultatelor macroeconomice alimentează o stare de
incertitudini în privinţa funcţionării zonei euro, menţinând tensiuni politice între ţările membre,
care ar croniciza starea de instabilitate.

185

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

Câteva concluzii
Stabilitatea financiară în zona euro este fragilă, din două motive: pe de o parte, zona
monetară este polarizată în continuare între cele două grupuri de ţări (core şi periferie), aşa
cum sugerează datele disponibile, iar pe de altă parte, criza financiară globală propagată din
2007 a luat diferite forme particulare în această regiune care au afectat sectoarele economiei
reale. Astfel, episoadele de criză din zona euro, de la criza financiară globală, la criza
datoriilor suverane şi apoi la manifestarea unor tensiuni sociale legate de şomajul crescut din
unele ţări, reprezintă tot atâtea forme de instabilitate financiară, ca urmare a legăturii
complexe dintre componentele sistemului financiar (pieţe, instituţii şi infrastructură) şi
componentele economiei reale (sectorul public şi privat). În încercarea de a soluţiona criza
datoriilor suverane prin aplicarea programelor de austeritate, povara instabilităţii financiare sa transferat din sfera pieţelor financiare în sectorul privat, creându-se un conflict între
asigurarea stabilităţii sistemului financiar şi asigurarea stabilităţii sociale. Aceste constatări
învederează ideea că şocul iniţial nu a putut fi atenuat, ci s-a transmis mai departe sub
diferite forme în economie, având loc un transfer al problemelor dintr-o „zonă‖ în alta.
În urma analizei efectuate, putem conchide că stabilitatea financiară în zona euro
depinde de o serie de factori, dar în condiţiile actuale presupune: o depolarizare a zonei euro
în privinţa rezultatelor macroeconomice, o stimulare a ocupării şi implicit o reducere a
şomajului, precum şi existenţa unei stabilităţi economice şi sociale pentru fiecare economie
membră a zonei euro.
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CHALLENGES FOR BULGARIAN INDUSTRY
IN EUROPEAN CONTEXT
Iskra Christova-BALKANSKA117, PhD.
Abstract: The main goal is the implementation of innovations in the real sector in
Bulgaria. In this regard, there are large and significant differences between EU countries,
those who implement more innovations and those for whom it is not yet a priority. These
differences reinforce the threats to European industry and this could result in a new
economic crisis.
The introduction of innovative measures for growth and change in the structure of
the economy with higher added value and higher incomes, more control over sanctions on
undeclared employment are also important factors for updating and improving the
effectiveness and development of Bulgarian industry.
Keywords: economic outlook, Bulgarian industry, growth poles
JEL Classification: E66, F 15, F43

1. Introduction
The global financial and economy crisis brought to attention the weaknesses of
different European economics and clearly showed their position on the trade and investment
map of the world. Similar to other economies of the EU, Bulgarian economy is seriously
damaged from the crisis of 2007-2009. It has negative impact on Bulgarian industry and its
export oriented sectors. The severe drop of outside demand of industrial goods disturbs the
economic activity of enterprises forcing them to lower productivity and employment.
The goal of this intervention is to show the inside and outside factors which
influence and characterize Bulgarian industrial sector. Important factor for the development
of Bulgarian industry is increasing the competitiveness in view of challenges which stand
before the Bulgarian industry in the context of Europe 2020. It is in the foundation of
improving the effectiveness of industry and production of goods with average and high added
value as well as the foreign trade position of Bulgaria.

2. Structural reorganization of Bulgarian industry
Bulgarian industry was significantly restructured under the influence of the changed
socioeconomic system, the loss of supplier countries of raw materials and the main foreign
trade destinations. Changes also occur in negotiating and coordinating the social
relationships of employers and employees.
Due to changes of ownership because of privatization, Bulgarian industry lowered
significantly its size. Many of the enterprises from the heavy industry lost its economical
importance which led to reduction of employment. During the last 5 years the number of
workers in the firms for production of basic metals and rolled steel, one of the major sectors
in Bulgarian industry, decreased two time – from 23000 to 11000 people.
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The capacity of the sector producing liquid steel decreased almost three times
mainly because ―Kremikovtsi‖ JSC stopped working. On the other hand, the sector for rolled
steel production from light and heavy metals showed twofold increase in manufacturing
capacities. For the last several years investments for restructuring in the metallurgical sector
are over 2 billion euro. There is a six fold increase in investments in the sector for production
of electrolyte copper compared to previous periods. (1) This led to increase in the
competitiveness and some extension of the possibilities for export from 80% to 90% of the
production.
In the field of electronics, there are also significant changes because of the entrance
of international manufacturing companies on the Bulgarian market. Their technical support
and sale of computer parts helped to close the local production due to declining
competitiveness. This is a classical example of the ―crowding out effect‖ when the foreign
direct investments (FDI) in the host country narrows or obscures domestic production.
Qualified specialists in the IT sector immigrate to more economically developed countries
such as USA, Canada and Germany.
Even though some production of the heavy industry disappears, it still represents a
significant part of gross value added (GVA) and high percentage of the GDP. In 1996 the
relative part of the industry comes to 28% of the GDP. In 1999 the industry share has 29% of
GDP and is responsible for 31% of employment. In 2000 it falls down to 26 % and in 2005 it
increases to 29%, in 2009 – 31,3% of GDP118. Processing industry gives 19% in 2009 for
17% of the added value in 2008 and still has big share in GVA compared to other (European
Union) EU countries. This is mainly due to specialization in the field of textile and clothing,
processing of raw oil, production of raw materials. Services, transportation and
communication as well as electricity, gas and delivery of water resources have higher share
in Bulgarian economy compared to the average EU level.
The mining industry has a very important role for Bulgarian economy. It not only
provides a big part of GDP but also is a foundation for all other sectors. Besides that it is an
important factor for economical stability and energy independence of the country and it helps
for the development of regions in which the minerals are extracted. All this sets its strategic
location in the industry. In spite of the economical crisis a big part of the enterprises continue
to invest. Around 20% of the companies, which form 70% of the sector, have made
investments in new technologies and equipment. Besides, around 20% of the firms from the
mining industry have invested in development and qualification of their workers119.

118
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Calculated from data from NSI for GDP evolution.
Bulgarian Chamber of Mining and Geology

188

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Table 1
Production according to sectors of branches of the industry 2010 г.
Sectors of industry

1)
2)
3)
Wood material
3,50
480
1,50
Medicines
1,30
790
1,60
Paper, cardboard
1,90
460
1,40
Food products
15,90
500
15,60
Drinks
2,80
780
4
Tobacco
0,70
1200
5
Textile, clothing
22,20 460(360)
7
Leather, shoes, other
2,90
320
0,7
Rubber, plastics
4.1
410
4
Nonmetal mineral raw materials
4
630
7
Metals
2,40
873
4,5
Metal products
9
480
6,4
Computers, electronics, optics
1.8
697
1.2
Electrical equipment
3.5
620
3.7
Machines and equipment
5.9
590.
3.0
Cars, trailers
3.6
560.
1.6
Vehicles
1.0
760
1.2
Furniture
4.6
390
2
Others
33,4
28,6
1) Employment in the sector. Percentage of total employment in industry;
2) Average wage in the sector in BGR;
3) Share of the sector in industrial productivity in %;
4) Produced added value of the sector in %.

4)
1,5
2,3
1,4
10,7
4
1
9,5
1
4
7
2
7,00
1,40
3.4
3.5
1.1
1.0
2
36,2

Source: Ministry of economy of Bulgaria. Department of Industry.
Currently heavy industry (production of metals, metal products machines and
equipment, cars, vehicles) employs 21,9 % of the work population and the part of these
sectors in the industry as a whole amounts to 16,7 %. The added value generated by this
sectors is 14,6%. In the sectors of computers, electronics, optics the employment is barely
1,8%. The part of this sector of the industrial production is very low (1,2%) and respectively
the added value is 1,40%. The textile production has dominant share in the Bulgarian
industry (22,20%), food and drink production – 15,90%. The average wage is around 634
BGN (324 EUR) per month and the highest income is in tobacco and tobacco production app
550 EUR per month. Currently, Bulgaria's industrial structure is similar to other countries in
Central and Eastern Europe, but is focused on industries with low added value. (Table 1)
The primary sector is wider than that of the EU due to the large share of agriculture.
Bulgarian economy is dominated by branches of industry with low or lowers than average
technical intensity compared to other EU countries. Branches which are characterized with
negative growth in the developed EU countries, have big part and increasing role in
Bulgarian economy. The exports of products with high human work intensity, like raw
materials production shows an unfavourable export structure as a whole and the status of the
Bulgarian industry.
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Between 2004 and 2008, the GDP of Bulgaria had an average increase with around
6% which led to stabilization of the industry and improved competitiveness based on the
growth of internal investments and FDI. This relevant stabilization of the industrial sector up
to the crisis is due to favourable external economic environment, country‘s stable financial
framework, stabilization of the banking sector and bigger opportunities for financing
Bulgarian enterprises. The unemployment for 2008 is barely 6,4% and inflation effects the
growth of income and consumption. In relation with this macroeconomics‘ variables the
current account deficit deepens. (Table 2)

3. Economic crisis influence on Bulgarian industry
The global financial and economic crisis discontinued the tendency for economic
growth and changed the macroeconomic environment in Bulgaria. The crisis in Bulgaria in
2009 lowered the GDP with 10,4% for only one year and the unemployment increased with
2,8%. The inflation decreased to 1,6% in 2009 from 7,2% in 2008 because of the lowering of
international prices. (Table 2)
Table 2
Changes in Bulgarian macroeconomics’ variables before and after the crisis
2008 -2012
Years

Real growth
of GDP (%)

Inflation (%)
FDI in
Unemployment Current account
compared to Bulgaria, % of
% of active
balance of
previous
GDP
work force
payments,
period
% of GDP
2008
6.2
7.2
19,0
6,3
-23.2
2009
-5.5
1.6
7,0
9,1
-8.9
2010
0.4
4.4
3,2
9,2
-1.5
2011
1.7
2.0
4,5
10,4
0.3
2012 *
0,93*
2.8
2,4*
11,4
-3.4
Average for Q1, Q2, Q3 in 2012 .
Source: BNB, NSI
If up to 2008 the investment and consumer growth were main driving powers for
economic growth, the economic crisis lead to big decrease in internal and external
investments also and FDI as well. This is one of the main reasons for the overall
investments‘ decrease with 33% in 2009 in the Bulgarian economy. The internal markets
shrank and the import and trade deficit lowered. The negative current account of balance of
payments also started to decrease because of the lowering of export and import.
The deficit of the current account shrank to 8,9% of GDP in 2009 in comparison to
23,2 % in 2008. The lowered production and consumption, which influenced the decrease of
the deficit of the current account of balance of payments, allowed the FDI in Bulgaria to cover
82,2% of the deficit of the current account in 2008, 78,2% in 2009 and 216,0% in 2010. In the
first two trimesters of 2012 the covering of the current account of the balance of payments by
FDI is respectively 90,6% and 107,9%.(2) With the increased economic recession of the
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main Bulgarian trade partners in EU, the export of Bulgaria severely dropped and the
unemployment continues to grow. (Table 2)
The influence of the crisis on the real economy is multidirectional. Its deepening is
accompanied by a decrease of demand for bank credits, a tightening of the conditions for
credit lease and general worsening of the conditions on micro and macro economic levels.
The pressure of salary growth lowered with the decrease of employee search in the sectors
of industry, construction and services.
Table 3
Indicators of Bulgarian Industry, Index of industrial production,
GVA per man and per hour, FDI in industry, Price index in the international market

Years

2008
2009
2010
2011
2012

Index of
industrial
production
GVA per
GVA per
(change against
working
man*
the same
hour**
previous period)
%
0,7
109,3
110,0
-18,3
111,5
111,7
2,0
116,5
117,1
5,8
129,7
132,8
-0.9(1)
*Volume index, 2005=100
** Volume index, 2005 =100 %
(1) Q1,Q2,Q3
Source: NSI, other calculations, BNB

FDI in the
industrial sector
from all FDI in
the nonfinancial sector
of the economy
%
38.18
30.36
31.69
33.84

Price index in the
international
market; changes
%
6.4
-10,6
11,7
10,9
10.9

The industry sector was one of the most severely impacted by the economic crisis.
Almost all public enterprises, with small exceptions, showed decrease in sales. In 2009 the
sales in branches of machine engineering and metallurgy dropped with around 30%. For now
employment is reduced, while in 2008 there was a shortage of workers in the industry. In
2009 19,7% of the employees in sector industry were dismissed, 16,9% in trade sector and
8% from construction sector.(3) in export oriented enterprises the drop was more significant
because of the shrinkage of the demand and the saturation of external markets.(4)
The index for industrial production dropped with 18,3%. The gross value added per
employee and gross value added per man-hour increased mainly because of the decrease of
employed labour force.
The decrease in labour productivity during the economic crisis is a result of the
strategy of companies not to dismiss workers and to implement measures aimed at limiting
unemployment as an anti crisis measure. Therefore, the practices of work sharing between
several workers, reducing hours, suspension and closure of the production cycle, sharp
decline in industrial external demand have a negative impact on labour productivity.
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These measures limited to some extent the flexible labour market, but job protection
and limitations of dismissals are set as key assumptions in labour laws of many European
countries and in Bulgarian as well.
Labour productivity decreases due to low capital accumulation, because of the
sharp decline in domestic and foreign investment and very sluggish internal and external
demand. It should be noted that during the period of economic growth from 2003 to 2007,
labour productivity in the EU is not increased above the average level in the world. This is
explained by the constant action of factors such as decline in investment per employee,
slowing in the rate of technological progress in EU countries compared with that of its main
competitors in Asia, slow reorientation of the economy towards sectors with higher
productivity. Moreover, in recent years in some EU countries conditions have been created
for the rapid spread of information and significantly investments in new communications
technologies, and attempts to search for new promising sources for raising funds for
scientific development in high technology.
Marginal cost per unit of labour in the Bulgarian manufacturing industry decreased
between the years 2000-2005, and then rose sharply as a result of the overall increase of
this indicator amounting to 26% which is higher than the EU average (19%). Labour
productivity in Bulgaria has not improved significantly since 2005. It was quite stable and
reached around 40% of the average level in EU in the period 2008-2009 calculated by hour
and by person. In the sector energy and machine equipment labour productivity has higher
rate of return in the post crisis period.
FDI in sector industry as a share of all FDI in the non financial sector remains 30%.
At the end of 2010, the total FDI amounted to 36,172.6 million EUR. They are invested in real
estate contracts, renting and business services, which attract 23.45% of FDI, in
manufacturing industry have been invested 17.27%, in financial intermediation - 17.80%, in
trade - 13.54%, in transport, storage and communications - 10.83%, in construction - 7.57%.
In the education sector entered 0.0091% of total FDI.
In 2011 the structure of FDI by economic sector is changing as a decline of
investments in finance, trade, real estate is observed. In contrast, the share of FDI increases
relatively in sustainable industries as transport, logistics and energy. This allows foreign
investment in the industry to grow by 60%.120 FDIs in education are missing. (figure 1)

120

Българска Агенция за Инвестиции
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Figure 1. Foreign direct investments (FDI) in Bulgaria,
Annual data from 2004-01 to 2011-12
Source: Statistics of BNB
Figure 2 shows a decrease in the investment activity in industry with production of
durable goods, with nondurable consumer goods, products of sectors connected with
energetic and water, intermediate goods and goods from other sectors of Bulgarian industry.

Figure 2. Investment activity in the industry in 2011 compared to 2010 in %.
Expected growth of investments in the industry in 2011 compared to 2010 in the main
industrial groupings. (from left to right - durable goods, with nondurable consumer
goods, products of sectors connected with energetic and water, intermediate goods
and goods from other sectors of Bulgarian industry)
Source: NSI
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Bulgarian industry shows signs of stabilization in the post crisis period. In 2011 the
gross added value of the economy increased with 1,8%. Main contribution for this was due to the
industry where the growth was 9,1%. There is growth in the sectors, on which the impact of the
crisis was low, such as informational services, professional and administrative services. (5) in
2011 the annual increase in industrial production showed an increase in mining production 7,7% and in manufacturing by 2,7%. In the same time the production and distribution of
electricity, heat and gas decreases with 5,1%. Production of investment products increases with
14,1%, energy products with 2.1% and intermediate products with 0,4%.
The industrial sector increased its share in value added in the economy by 2.3% in
the second quarter of 2011 compared to the same quarter of the previous year and reached
33.4%. In the period 2009 – 2011 the profit of Bulgarian enterprises in the economy
increases, and a notable increase is seen in sector industry, where the nominal growth in
gross operating surplus increased by 20% in 2011 compared to 2010.
The data in Table 3 show the evolution of industrial production after the economic
crisis. There has been some recovery, but the emerging trend of the industrial sector remains
unstable and this is confirmed by the fluctuations of the index of industrial production. (Table 3)
Improving the competitiveness of the Bulgarian industry is important factor and it
depends on the productivity of labour. As a complex economical category with a big share in
the formation of GVA and GDP, competitiveness is directly connected with the increasing of
the productivity in labour in the industrial sector. Competitiveness is a complicated indicator
of the development and action of three main groups of factors, as they are given in the World
Competitiveness Report (6). First, are the basic factors which include the country's
infrastructure, macroeconomic development, education and health care. Second are the
factors that determine effectiveness such as higher education, qualification of workers,
effectiveness of the commodity market, labour market, financial market development,
technological development and size of the domestic market. Third are the factors that attract
innovative technologies and processes.
Indicators of competitiveness are maintaining the macroeconomic stability, refund of
investments,

including

attracting

FDI

and

innovations

in

industry.

Productivity‘s

competitiveness can be determined by different factors such as the coming of new orders
and deals, average load of manufacturing capacities, as well amelioration of competitive
position on the internal and external markets.
Figure 3 shows that orders in the industrial field is decreasing after October 2008
and increasing in October 2009. Industrial orders are highest in Bulgaria and Estonia
amongst the EU countries in the middle of 2011 and increased up to 14,1% and 14,2%
respectively, while the average growth in the rest of the EU countries is 2,5%; for the
eurozone – 3,6% (7). The average yearly growth of industrial orders in Bulgaria is 42,9% and
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only in Estonia – 62, 1% amongst the EU countries. For comparison, the average yearly
growth of the industrial orders in the EU is 14,3%, for the eurozone – 15,5%. Industry
assurance with orders remains unstable from 2008 to January 2013.

Figure 3. Production assurance with orders in the period 2008 - January 2013 in
January, April, July, October (I, IV, VII, X)
based on observations of business trends in the industry.
Source: NSI
Bulgarian companies in the industrial field follow European trends for development
but with significant changes compared to industrial production average for EU - 27. Despite
the low basics of industrial production, the improvement of this field can become a
―locomotive‖ for developing the Bulgarian economy. They search for new opportunities for
opening new markets outside the EU.
Since January 2008 capacity utilization in the industrial sector began to fall gradually
and in the middle of 2009 decreased by approximately 10%. Lowering the load capacity is a
direct consequence of the reduction in orders from major buyers of Bulgarian industrial
goods. The decrease is due to a sharp contraction in external demand for Bulgarian
industrial goods. (Figure 4)

Figure 4. Average capacity utilization in industry in the period 2008 - January 2013
in January, April, July, October (I, IV, VII, X) based on observations
of business trends in the industry.
Source: NSI

195

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
The effects of the crisis appear clearly from the change in the competitive position of
the Bulgarian industry. (Figure 5) After the significant decline in the economy in 2009, the
increase in exports of industrial goods is a sign of some improvement in Bulgarian
competitive position. (8) Maintaining the competitive position of the country after the abrupt
fall of 2008-2009 is due to a gradual increase in the level of technology and quality of
exported products.

Figure 5. Competitive position in the domestic market, competitive position of non-EU
countries; competitive position in the EU. in the period 2008 - January 2013 in
January, April, July, October (I, IV, VII, X) based on observations
of business trends in the industry.
Source: NSI
One of the sectors which contribute to the amelioration of competitiveness is the
emerging deployment of the software industry and outsourcing facilities. They are likely to
have a positive impact on the Bulgarian economy. The software sector registered 8% of
growth and the sales grow with 10% on average in 2011. Around two thirds of the exports of
software are for EU countries. Bulgaria will continue to be an attractive outsourcing
destination for special projects. In 2011, foreign investors continue to expand its share of
outsourcing facilities in Bulgaria. The number of people employed in industry rose by 20%
and amount in 2011 to 12,000 people.
The recovery of the Bulgarian economy is slow in terms of problem unstable
economic environment. Poor recovery of production and consumption in most of the EU
countries will continue to limit economic growth and investment in Bulgaria.
The real effective exchange rate (REER) of the Bulgarian economy, an indicator of
the country's competitive position in foreign markets, decreased slightly in the period 1999 2005, which shows an improvement of Bulgarian exports. In the period after 2006 Bulgaria's
REER increases compared to the EU average, which illustrates the reduction in the
competitiveness of Bulgarian exports. This trend continued until 2011 (see Figure 6).
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Figure 6. Real effective exchange rate (REER) of all EU-27 countries,
Bulgaria and Romania
Source: NSI, Eurostat
These data indicate that the recovery of the Bulgarian economy is slow in an
unstable economic and financial recovery of some member states. Poor recovery of
production and consumption in the EU will continue to limit economic growth and investment
in most member states of the EU.
Small open economy like Bulgaria is in the process of convergence and external
demand and FDI flows are much more important factors for the development of trade than
price competitiveness. (9) Despite positive but erratic trends in Bulgarian industry and
increasing exports, the competitiveness of Bulgarian exports is declining.

4. Bulgarian industry in European context
The global economic crisis has changed the pattern of growth of the Bulgarian
economy, including the Bulgarian industrial sector, and now he shows no inclination to take
risks. Globalization and stagnating production in the EU create a need to rethink approaches
in the management of industry in Bulgaria, as well as indicators to assess the effectiveness
of its operation - sectors, sub-groups of economic activities. Attention is drawn to the
summary indicators such as the introduction of innovation and modernization of production
and especially to improve the competitiveness of the economy and industry.
Besides the economic crisis, the recovery of the Bulgarian industrial production
remains dominated by the effects of accumulated imbalances in the economy during the
years of transition to a market economy. Overcoming the stagnation of the industrial activity
and GDP growth make any optimistic views impossible particularly on the implementation of
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higher rates of economic growth in terms of long-term reduction of FDI in the country.
Moreover, there is a possibility that Bulgarian economic and industrial recovery will be slower
than in other member countries of the EU.
Bulgaria has the most energy-taking industry in the EU. The costs of production are
high but quality is below international standards. Labour-intensive industry prevails but
Bulgaria is situated on an average European level for this indicator.
The country also lags behind in innovation. Apart from some branches of
engineering, the chemical and pharmaceutical industry and some others, Bulgarian industry
is characterized by a lack of scientific and technological provision of advanced and
innovative equipment which creates a number of problems to improve productivity and
competitiveness. The high territorial concentration of industry and relatively low-level
scientific and technological equipment complicated the ecological situation in many cities Sofia, Burgas, Ruse, Devnya, Dimitrovgrad, etc. There were territories depopulated due to
emigration to larger cities or abroad.
Competitiveness of production continues to be a problem for Bulgaria and for most
EU countries. Increasing investments in R&D can improve the competitiveness of Bulgarian
economy. Bulgaria's commitments under the "Europlus" project are aimed at improving the
competitiveness of the economy.
The main goal is the implementation of innovations in the real sector in Bulgaria. In
this regard, there are large and significant differences between EU countries, those who
implement more innovations and those for whom it is not yet a priority. These differences
reinforce the threats to European industry and this could result in a new economic crisis.
Bulgaria faces the challenge to effectively implement the Energy Efficiency of 2007,
which includes the use of energy saving technologies and the introduction of more energy
efficient production and consumption. Another goal is to increase the competitive position of
the country by gradually increasing the technological level and quality of exported products
and increase unit exports. The development of non-price factors of competitiveness should
be supported for they also determine the dynamics of export and import. The main measure
is improving the quality of workforce and compliance of labour demand and supply and
improving the quality of services. The introduction of innovative measures for growth and
change in the structure of the economy with higher added value and higher incomes, more
control over sanctions on undeclared employment are also important factors for updating and
improving the effectiveness and development of Bulgarian industry.
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FINANCIAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION
AND POLES OF GROWTH
Emilian M. DOBRESCU121, PhD.
Edith Mihaela DOBRE122, PhD. student
Abstract: EU financial policy consists of all means and ways to accumulate money
and respectively their spending to achieve the goals and objectives of the EU - institutional
entity based on financial strength yet. We are in the midst of a debate on the revision of the
financial perspective for the year 2014-2020 and the European Parliament is determined to
reach an agreement with the Council of Ministers. In this context, the financial allocation
made is expected to increase budgetary allocations for the role and relevance of growth
poles of EU countries.
Growth poles act as a bridge between the larger towns in the area and other small
and medium towns of the country's infrastructure in question, to further contribute to the
development and integration of the region and to prevent any imbalance trends that may
intervene in the development of the region.
Keywords: financial policy, growth poles
JEL Classification: G10, G20

Multipolarity - the evolution of the new global economy and European
In 2025, over half of world growth will be concentrated in six large emerging
economies (Brazil, China, India, Indonesia, South Korea and Russia) and the international
monetary system will still be dominated by a single currency, according to the report of World
Bank. On the new economic chessboard, these countries prosper will help accelerate growth
in poor countries through the trade and cross-border financial transactions. Group of six
emerging countries will experience an average annual growth of 4.7% between 2011 and
2025. Forecast economic growth for developed countries, the growth poles have long played
their role integrator, are only 2.3% for the same period, but these countries will continue to
dominate the world economy, thus Euro zone Japan, the United Kingdom and the United
States remain the main drivers of global growth. "The rapid expansion of emerging countries
as growth poles allocation between developed and developing countries, creating a truly
multipolar world," said Justin Yifu Lin, World Bank Chief Economist.
The report describes the new challenges that will be relevant to developing
countries in the future 20 years in a multipolar world economy. The authors use the index
based on empirical data to review countries with strong economic growth based on human
capital and technological innovation. This increase will have a positive effect through trade,
investment and cross-border migration will lead to technology transfer and stimulate demand
for export products. The report points out that many emerging countries could become
growth poles. Unfortunately, these countries are located on Europe: China and South Korea -
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that relies heavily on exports and Brazil and Mexico - which, thanks to their large number of
the population plays an important role by eating inside.
In these circumstances it is expected from leaders and European decision-making
bodies, an increased intake for Community financing and support in other ways (economic,
political, social and cultural) to strengthen all European countries, first of member countries
EU as growth poles in our continent. Also in the European strategy - Strategy 2020 European
Danube Strategy etc. - Should provide funds and separate chapters for the development and
strengthening of urban growth poles based on the goals in question.

A brief foray into the European Community budget formation
This chapter of our study is meant to show the moment of European design in the
structuring of the Community budget over time. We believe that, although not stated as such
in the annual or multi-annual EU budgets, the concept of growth pole (country or city-urban
area in question) has been considered over time for financing punctual in financial policy
European time, even if not exactly broke through the budgetary allocations. Also in this
section refer to currently insurmountable problems in the methodology for constructing the
Community budget, the public debt accumulated over time by EU Member States.
At first, after the Treaty of Rome in 1957, the budget was financed by the European
Economic Community 'own resources' duties and agricultural deductions as stipulated in the
treaty. In time, however, these resources have become insufficient, meaning that in 1970,
Member States introduced by mutual agreement, but without treaty change, and
contributions based on revenues from value added tax (VAT) - this system came into force in
1980. Then the VAT-based resource was the most important means of financing the EU
budget in the 80s and 90s of last century. In 1988, Member States decided to reform the
budget and introduced a fourth resource: contributions from national budgets of the Member
States based on the gross national product. Since 1998, this has become the most important
resource for the EU budget goes to represent 70 percent of it in 2005.
So in about 40 years, the system of "own resource were" replaced by income based
on contributions from national budgets." The European budget financing became quite
complex, often leading to disputes over such adjustments or exceptions. The first exception
was the so-called "British check", when British Prime Minister Margaret Thatcher in 1984
negotiated the return of funds to her country. Britain was then one of the poorest countries of
the Union, its contribution to the European budget was an important one, without the benefit
of funds allocated under the Common Agricultural Policy (CAP). In recent years, Britain
saved by this exemption between four five billion annually. in late September 2004 the
European Commission decided to replace the existing range of financial instruments for
external assistance, with a more simple and efficient. Instead of the wide range of financial
instruments which have been developed in an ad hoc manner over time, this framework
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included only six instruments, four of which are new: an Instrument for Pre-Accession
Assistance, a European Neighbourhood and Partnership instrument, a tool for Economic
Cooperation and Development, and a Stability instrument. Two existing tools, one for
assistance for humanitarian and financial assistance were not changed is maintained.
Instrument for Pre-accession Assistance for candidate countries (Turkey remained only now,
after 1 July 2013, became a member of the EU and Croatia) and potential candidate
countries (Western Balkans). This tool replaces existing instruments such as PHARE, ISPA
and SAPARD and a number of other regulations.
An important instrument of financial policy of the EU, catalogued as a condition of
membership in EMU (the group of EU member states that have adopted the euro common
currency) is the Stability and Growth Pact. Referring to this, Prof. Jacques Pelkmans note:
"Stability and Growth Pact is misconceived. Not be targeted budget deficit, but the public
debts of the countries concerned. In the EU, the average public debt in the Member States is
said to be about 60 percent of GDP, although in most member countries - including large
ones - Germany, United Kingdom, France, Spain, Italy, and the smallest European countries
- Cyprus, Ireland, Portugal, Romania, etc. - close to 80 percent or even 100 percent exceed
the GDP of that country. Payment of these public debt accumulated by some countries in the
last 60-70 years or 20 years - as the singularity of our country - putting national budgets
under tremendous pressure. We know even cases - in the order they happened - Ireland,
Portugal, Greece and Cyprus - the respective national budgets yielded requiring substantial
loans from European or international community. Theoretically and practically all EU
countries have or will require such loans, if not gradually reduce planned (although this word
is not trendy), national budgets severely deficient or defective.

Brief description of the current budget rules
The current rule of the Stability and Growth Pact does not say a word about growth
poles - countries or cities in EU countries or the Economic and Monetary Union (EMU). The
current rules require you to achieve certain performance parameters to enter the now famous
Euro Area. Countries that come to this area make reforms with their own money, but mostly
with money from the Community budget. Instead, EMU member countries need a new
mechanism obliging them to continue reforms - because the current is inefficient, secluded
and inoperative.
The sanctions should be applied to countries that violate budget rules have already
entered the crisis of credibility. These penalties are decided by the European Council, the
peak body consisting of representatives of all member countries. Here, then, can not be
talking about objectivity and the proof lies delaying amendment Germany and France.
On the other side, the European Commission recommended three years ago (in
2010) of the 28 EU Member States (we included Croatia, joined the July 1, 2013) a drastic
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reform of the Value Added Tax (VAT) to combat tax fraud carried out in trade in the single
market. In Romania, VAT fraud are among the biggest "guns" given our budget, but do not
say much about them ... Looks like a taboo ...
In a television interview over the Internet European Affairs Channel (EACH),
European Commissioner for Taxation and Customs Union, Hungarian Laszlo Kovacs
showed that VAT fraud associated intra-Community trade, the annual cost Europe at least 60
billion, an amount that represents about 10 percent of total transactions. The most commonly
used European fraud is tax-free purchase of a product from a member country, to later resell
in their own country by adding VAT to the price. Currently, inter-community trade of goods
and services is exempt from VAT; the tax is applied only in the country of final consumption.
In December 2005, the European Council has introduced some exceptions on the
revenue and compensation granted to certain Member States on the expenditure side: it was
decided to review the total income and expenditure of the European Union, especially the
Common Agricultural Policy (CAP) and the compensation for the large Britain in CAP (socalled "British check"), but 8 years things remained unchanged.
A report in April 2007 of the European Parliament stated that "the current system of
financing the European Union is inadequate and non-transparent and promote negotiations
between Member States". European Parliament wants "a simpler systems than we have
today," said German MEP Jutta Haug (PSE) Plenary: "We want more justice and equity,
cancel all exceptions and greater transparency regarding revenues: Transparency for
European representatives, ministers in the Council and in particular for all citizens."
Taxation Commissioner Laszlo Kovacs intended to present to the European
Parliament in early 2008, a legislative proposal for the harmonization of taxation of
companies and regulations to take effect in 2011, but this was not supported by the members
of the community bloc. The project is aimed at reducing the complexity and cost of the
activity of enterprises in different tax systems. Germany was one of the main supporters of
the project, and the United Kingdom and Ireland opted for maintaining national models.
States applying reduced tax rate of the population, such as Estonia and Slovakia, they
decide to stay outside. A total of 18 of the 27 EU members then expressed support for the
project, including Romania and Bulgaria. Common tax base had not applied to small
companies operating locally and opted to pay taxes in the national taxation.

Study of KPMG International
International consultancy firm KPMG conducted a survey, released in late
September 2007 on European Commission proposals to form a harmonized, pan-European
tax firms. In the study were interviewed CFOs and tax departments‘ managers from over 400
European companies. Analysis focused on proposals the European Commission (EC) to
create a common consolidated corporate tax. The project envisages the calculation of
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corporation tax on companies with operations in at least two EU member states, based on a
unique formula, valid across the EU, replacing the 27 different methods currently used to
distribute profits to countries which enable these companies, income tax at the rate applied
by the respective states.
The ensemble responses, 78 percent of participants were in favour of the European
project. The specialists from the Czech Republic, Denmark and Spain claimed a 100 percent
plan to establish a common consolidated tax base, and for Italy this share stood at 96
percent. Representatives of companies in Romania, Greece, Luxembourg, Poland, Slovenia
and Sweden CE approved proposals to 90 percent, the same answer was given by the 84
percent of respondents in Germany and 80 percent of those in Austria, Finland Portugal and
Hungary. Among the major European economies, Britain adopted, as usual, the most
sceptical position on EC proposals: 62 percent of respondents supported the project, and 32
percent or opposite. Furthermore, Ireland and Slovakia rejected a major proportion EC
proposals. While emphasizing that not proposed (yet) a single rate of taxation of companies
at Community level, 69 percent of respondents indicated that this would happen. Cyprus,
Ireland, Switzerland, the UK and Poland opposed the introduction of the single European tax
rates, options to single tax rate were balanced in Denmark, while respondents in other EU
countries have supported this idea.
"Along with support for the introduction of a single rate of taxation of companies in
Europe, the study clearly shows that companies implementing a tax system favours simpler
and more transparent, even if it involves giving up the benefits of choosing between tax
regimes in different countries" - said, on this occasion, head of KPMG's tax division for
Europe, Middle East and Africa, Sue Bonney 123.
In the EU, the share of revenues in GDP is like 40 percent. Labour taxes are the
largest source of revenue, generating nearly half of tax revenue in the EU27. Taxes on
capital accounted for approximately 23 percent of total tax revenues and consumption taxes,
about 28 percent. Regarding corporate income tax, Bulgaria and Cyprus have the lowest
level - 10 percent, and Malta the highest - 35 percent. Romania corporate income taxes by
16 percent.

Proposals for new fiscal rules and budgetary
In the future, European Commissioner for Taxation expected VAT to be paid at the
beginning rather than the chain in the country of final distribution of property. In this system,
national tax authorities, Peter is responsible for collecting VAT from the VAT return funds to
the country of destination "is the most innovative and most promising, but I think it will be
difficult to get to adopt this solution because it would have require unanimous agreement,

cf. art. Firmele româneşti susţin propunerile CE pentru un sistem de impozitare comunitar, în Economistul, 27 septembrie
2007, p. 3
123

204

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
"said Laszlo Kovacs. It is possible that the new system to increase the pressures for
harmonization of VAT in the EU level, an idea that is not supported by some Member States,
particularly the United Kingdom and Ireland.
Member States European Commission suggested two possible solutions for
eliminating the VAT fraud: 1. strengthening national fiscal controls - proposal is not feasible,
because these controls existed for many years, there are institutions that deal with controls,
but human subjectivity limit knows, neither the control nor in those who exercise control 2.
Implementation of new rules, and the system of "reverse charge" - payment of VAT to the
manufacturer - the system supported by Austria, Germany and the United Kingdom, and the
European Commissioner Laszlo Kovacs.
European Parliament report in April 2007 proposed reform of the EU budget in two
stages: 1) the new system will be based on gross national income: each member state will
contribute about 1 percent of it. The abolition of "any budgetary privilege for any Member
State" to be the key to 2007-2013 budget cycle and would include the abolition of "British
check" 2) the second step involves the gradual introduction of a genuine system of own
resources of the EU from 2014 to replace national contributions. This system includes taxes
existing in Member States such as the share of participation in the share of VAT payments of
taxes on energy consumption. Other options such as taxes on financial transactions, on
transport or telecommunications services fee "eco". Since fiscal sovereignty remain with EU
member states, too little of this second stage is clear even professionals.
Many experts have concluded that the time has not yet come for a "European tax", a
tax to be borne by the citizens. Also, European countries could use a single tax base of
companies with activities in several countries of the bloc.
Another proposal concerned is reducing "tax burden" citizen among the 27 EU
member states. This is less of approximately 30 percent in Romania and Slovakia, and
approximately 50 percent in Denmark and Sweden, according to data presented by the
Statistical Office of the European Communities (Eurostat). Regarding personal income tax,
Romania has the lowest tax in the EU - 16 percent, the lowest rates are Denmark - 59
percent. In Romania are cumulated over 100 charges, which have to pay a company or a
citizen, making particularly heavy the tax burden in each case. Imagine that the person or
entity pays tax one day like this; half of the working days of the year is occupied only with
payment of taxes...

Conclusions
As I pointed out before here, how financial education of citizens in EU member
states, but also the design of the Community budget on two important chapters of his income and expenses - providing only masked a leeway for promoting poles growth countries or cities - at EU level. Although throughout human existence on Earth - growth
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poles - empires, countries or cities - led to the development of civilization on Earth, the EU which is a product of this civilization - not sufficiently promote growth poles A proof of this
would be that the main EU budget documents 124 lack of provisions related to growth poles countries or cities.
Suggested another way of setting the EU budget - direct collection of taxes from the
Community budget, but this budget allocation of substantial funds for the development of
growth poles, as we have shown that the World Bank is a planet. In this context, the financial
allocation made is expected to increase the role and relevance of growth poles of EU
countries.
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TRENDS AND DEVELOPMENTS IN CO-FINANCING
THE EUROPEAN PARTNERSHIP PROJECTS
FROM THE ROMANIAN STATE BUDGET
Monica Gabriela GHERMAN125, PhD. student
Abstract: This article is focused on assessing the problem of co-financing the
European Partnership Projects in Romania from the state budget, which is derived from the
european principle of additionality - a key feature of the EU Cohesion Policy which ensures
the fact that Structural Funds shall not substitute the national public resources. The research
methodology is based on the statistical data from the Romanian state budget over the period
2006-2013 and the analysis is extended to the impact on the real economy of a higher
absorption rate of the european funds, at a large scale and in an european perspective, in
comparison with other Member States. The representation of the effects of using the
european funds in local partnership projects will be performed with the Rosen and Gazer
(2010) model for 3 scenarios: co-financed grant, grant with limited co-financing and not cofinanced grant.
Keywords: co-financing, european funds, cohesion policy, absorption rate
JEL Classification: F15, F36, F39

Introduction
Absorption of structural and cohesion funds should be a strategic and fundamental
priority of Romania and a key resource for development in the short, medium and long term
for the Romanian society, but also a central element of fiscal sustainability in terms of
investment strategy and character of the grant funds which are non-refundable. However, in
the first financial year 2007-2013 Romania has not proved that it has the institutional and
administrative capacity to manage the problems facing the current system so as to increase
the absorption rate reimbursement of the expenditures for EU funded programs firstly from
the national budget and subsequently these amounts can be recovered from the amounts
allocated by the European Commission. The public sector capacity and consistency in
accessing European funds depend primarily on the overall sustainability of public finances in
Romania, as many operational programs, provide the possibility of co-financing the projects
with European funding from the state budget and the deteriorating position of public finances
stems from the unsustainable increases in social spending in the years before the crisis,
exacerbated by the manifestation of international crisis since 2008. Fiscal Responsibility Law
no. 69/2010 stipulates the following: ”Sustainability of public finances means that, in the
medium and long term, the Government should be able to manage financial risks and
unforeseen circumstances, without having to make significant adjustments in spending,
income or deficit, with destabilizing effects of economic or social" and one of the six
principles of fiscal policy is the efficient "government fiscal policy will be based on the
efficient use of the limited public resources and will be defined based on economic efficiency
and public investment allocation decisions including those financed by the funds received
125

The Bucharest University of Economic Studies, monicagherman24@yahoo.com

207

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
from the European Union and other donors will be based inter alia on the economic
evaluation, and the evaluation of the absorption capacity" which directs and involves the idea
of reducing the structural factors that create bottlenecks for growth economic, and reallocate
spending to destinations stimulant for economic growth (including infrastructure) that
stimulates growth potential.

Description of the problem
"The Fuel" (William Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm, 2009, p.14) of an
economy is the right set of macroeconomic policies: mainly prudent fiscal and monetary
policies to keep inflation low and relatively stable and prevent the decrease in economic
activity to affect long-term growth. In the current globally economic and financial crisis and
when all EU countries are in a real competition to attract financing available in the market
and when you need to pay attention to investments that do not generate major disturbances
on the budget deficit and of government debt is very important for a more dynamic process of
attracting private investment in public projects of large national and locally importance.
Therefore an important problem is the extend and the effects of using community grants to
support local partnership projects, taking into account the extend of the co-financing part for
these type of projects. Community transfers must be accompanied by national public cofinancing, whose estimates should take into account the principle of additionality and the cofinancing effort is determined by applying the co-financing rates to the entire public
expenditure for the operational programs, resulting from the sum of community public
expenditure and the corresponding of the national co-financing. Actual rates of contribution126
for each operational program and for each axis are set to be approved by the responsible
authorities and the European Commission.
Table 1
The evolution of the amounts of co-financing and the contribution to the EU budget
Thousands lei
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Co-financing of
the funds
141,185
33,034
425,228
204,610
100,799
237,296
received from the
EU
Contribution to
3,832,000 4,539,000 5,900,000 5,970,000 5,557,611 5,748,645
the EU budget
Source: Romanian State Budget for the period 2007-2012
Data analysis on ensuring national public resources scheduled for the co-financing
from the EU funds received since the accession of Romania in 2007 reveals that the
Actual contribution rates are determined based on several criteria: the difficulty and importance of specific problem
issues, particularly economic, social and territorial priorities; importance of each priority for the EU, national and regional
environmental protection; rate to mobilize private financing, particularly in public-private partnerships, etc. - IER, Impact
Studies III;
126
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amounts budgeted were oscillating, with significant increases or decreases from year to year
and the effects of the financial and economic crisis have affected these amounts of cofinancing the projects that received grants from the European Union, as shown in the table
above. Thus, in 2008, the amounts provided in the state budget have been reduced by
108,151 thousands RON (-76.60%), compared to the 2007 budget provisions, followed later
in 2009 to register a significant increase in 1187.24 % compared to 2008.This downward
trend continued to remain until 2011, followed by an increase of 135.42% of the budgetary
provisions for 2012 and for 2013 is registered an increase of 324.50% compared with 2012,
which emphasizes the reform of the public investment in Romania in 2013 by substantially
increasing funds allocated to co-financing of European projects and priority funding from their
own resources in 2013 only those investments that have high performance and can be
completed by 2014. This increase in the co-financing in the national budget of 2013 marks
the efficiency of investments by shifting their funding mainly by funds received from the EU,
otherwise they would have been sustained by their own budgetary funds increasing the
financial effort of their budgetary funds under constraints acting on the economy. These
developments can be observed easily in the figure below.

Figure 1 Cofinancing of the funds received from EU

Figure 2 The contribution to the EU budget
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According to the preliminary execution in 2012, the co-financing amount of the funds
received from EU was 833,658,000 RON compared to 237,296,000 RON programmed,
which means an increase of 251.31%, mainly due to the strong focus on the absorption rate
of EU funds in 2012, a trend that will continue during 2013, taking into account the budgetary
planning for national co-financing funds received from the EU in absolute amount of
1,007,330,000 RON, which means an increase of 20.83% over the amount recorded as
preliminary implementation in 2012 and 324.50% compared to the amount budgeted for
2012. In addition, the contribution to the EU budget in 2013 increased to 6,683,184,000
RON, compared to 5,748,645,000 RON as it was provided in 2012, which means a
percentage increase of 16.26%, and compared with the preliminary implementation of 2012
which recorded a value of 6,228,751,000 RON, the percentage increase is worth 7.30%.

Methodology and data sources
Additionality of EU funds granted by the EU requires that transfers should be
complementary to the additional local funds, which generates new projects and stimulate the
economic development of a country.
To analyze the impact of government transfers effects which is reflecting the public
allocation choices, it will be used in figure no. 3, 4 and 5, with reference to the use of simple
graphics of Rosen and Gazer (2010). Different types of transfers from the central
government determine different local community preferences in the consumption of public
and private goods, which, in turn, have an impact of the transfer itself (2010, European
Commission, Impact of additionality on the Real Economy of the EU Member States, pages
64-66). In the following graphics, the horizontal axis represents the local public production
and the vertical axis the total consumption of local community. If assumed that there is no
saving, c is the community‘s net income, that is, in other words, the amount available for
private consumption. Moreover, the initial budget constraint‘s slope is equal to one,
suggesting that for each euro spent, the local community can obtain one unit of public good.
The preferences of the local community are described by the indifference curves and E1
(Figure no.3, 4 and 5). Represents the point where the community‘s utility is maximized,
under the budget constraint, which means that the optimal choice is (G1;c1).
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Figure 3 The effects in the case of a co-financed grant
Source: Impact of additionality on the Real Economy of the EU Member States,
European Commission, Directorate General Regional Policy
Figure no.3 illustrates the case where a co-financed transfer occurs for each euro
funded by the central government (or the European Commission), the local authority (or the
Member State) contributes with another euro- for each euro spent by the local authority, two
units of the public good G can be produced. This transfer thus reduces the slope of the
budget constraints by half (AR), since the community can now obtain two units of public
goods for each euro. Because of this transfer, the price of the public good is reduced and the
result is an increase both of the production of public goods (G2) and of the private
consumption (c2). Depending on the local community‘s preferences, the grant can be used
not only to buy a larger amount of public goods, but also reduction the fiscal burden.

Figure 4 The effects in the case of a grant with limited co-financing
Source: Impact of additionality on the Real Economy of the EU Member States,
European Commission, Directorate General Regional Policy
If the central government imposes a limit to its contribution, as happens in the
European Union, the new budget constraints is the line ADF (Figure no.4). The segment AD,
whose slope is ½, reflects the co-financed part of the grant, while for the remaining transfer
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the cost of the public goods is 1 euro, as in the baseline case with no transfers. The new
equilibrium, E3, corresponds to a greater consumption of public good (c3) which is however
lower than what would have been obtained in the case of a transfer with no limitation of
disbursement (c2), since the restriction of the co-financing possibilities limits the transfer‘s
capacity to stimulate consumption.

Figure 5 The effects in the case of a not-financed transfer
Source: Impact of additionality on the Real Economy of the EU Member States,
European Commission, Directorate General Regional Policy
If the central government transfers a fixed and none co-financed amount (having for
example an explicit redistributive objective), with the only condition that it should be used
exclusively for public good consumption, the budget constraint simply shifts outwards and it
is represented by the line AHM. However, as figure no.5 shows that the final public good
consumption (G4) may be lower than AH (the amount of the monetary transfer), for example
if the local authorities choose to allocate part of the transfer to reduce taxes. In figure no. 6
are compared the percentage of public investment/GDP with GDP growth/capita and shows
that public investments are positively correlated with GDP growth, significant positive
changes in the levels of investment and growth correspond to many countries, as seen in the
right quadrant above. Latvia and Slovakia are among the countries with the largest increases
in the EU. Instead, Greece, Portugal, Slovenia, Malta and Cyprus have been very low
economic growth, although the percentage of their investment in GDP is above average.
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Figure 6 - Compared the percentage of public investment/GDP
with GDP growth/capita and shows
Source: Impact of additionality on the Real Economy of the EU Member States,
European Commission, Directorate General Regional Policy

Conclusions
In conclusion, the transfer from the high government level has a positive impact on
the production and consumption of public goods, but the extent of such impact largely
depends on the local community‘s preferences and on the co-financing rules. When no cofinancing mechanism is foreseen, the impact of additionality may be reduced by the choices
to allocate part of the transfer to reduce taxes.
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BULGARIA AND ROMANIA IN THE EU COHESION POLICY:
COMMON CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR
THE NEW PROGRAMMING PERIOD 2014-2020
Zhivka KALAYDZHIEVA127, PhD.
Abstract: The report is focused on the analysis of the participation of Bulgaria and
Romania in the EU Cohesion policy 2007-2013 – progress in the implementation of the
Operational Programmes financed by the Structural and Cohesion funds. Common
challenges are outlined related to the functioning of the institutional framework, management
and control systems, distribution of responsibilities, administrative capacity, turnover of staff,
delay in implementation of some programmes or projects, effectiveness and sustainability of
projects, capacity of potential beneficiaries, etc. Perspectives for both countries are
discussed on the basis of the framework for the new Programming period 2014-2020 and the
introduction of conditionality.
Keywords: structural and cohesion funds, operational programmes,
macroeconomic conditionality.
JEL Classification: F15, F33, F36

Introduction
The major goal of the EU Cohesion policy is to achieve economic, social and
territorial cohesion by reducing existing disparities between regions.
For the current programming period 2007-2013 the framework is based on the
Community Strategic Guidelines and National Strategic Reference Frameworks, and
targeted at growth and jobs. The Structural funds budget amounts to 347 billion euro which
represents about 35.7 % of the EU budget. Three main objectives include Convergence
(Objective 1), Regional competitiveness and employment (Objective 2) and European
Territorial Cooperation (Objective 3). Objective 1, under which Bulgaria and Romania are
eligible, is directed at reducing regional disparities in the EU through supporting regions with
GDP per capita lower than 75% of the EU average level. Main activities financed by the
European Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF) and Cohesion
Fund relate to research and technological development, innovations, information society,
environment, risk prevention, tourism, culture, transport, energy, education, healthcare.
This report focuses on the participation of Bulgaria and Romania in the EU
Cohesion policy 2007-2013. Common challenges are discussed in this respect as well as
perspectives for the new Programming period 2014-2020.

Bulgaria and Romania in the EU Cohesion policy – common challenges
In the context of EU membership Structural funds are of crucial importance for the
Bulgarian and Romanian economy. In the aftermath of the Global crisis the absorption of EU
funds contributes to a great extent to the enhancement of the confidence of EU institutions
and foreign investors, to the improvement of the quality of public finance, to the success of
127
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the structural reforms. EU financing from Structural and Cohesion funds are targeted at
achieving the EU objectives – growth and jobs. The role of the EU funds is also important as
they are a key source for investment in the economy in the period of crisis with restricted
public and private investments. One of the main priorities of both countries is absorption and
good management of EU funds, of high importance for this process being the wellfunctioning institutions.
In Bulgaria Structural and Cohesion funds are channelled through seven
Operational programmes representing strategic documents in the respective sectors –
regional

development,

environment,

transport,

human

resources

development,

competitiveness, administrative capacity and technical assistance. The total budget of the
programmes amounts to 6 673 628 244 euro.
In Romania there are several Operational programmes (OP) – OP Transport, OP
Environment, Regional OP, OP Development and Human Resources, OP Competitiveness,
OP Development and Administrative Capacities, OP Technical Assistance, and their total
budget amounts to 19 213 036 712 euro.
Despite the problems and taking into account the fact that Bulgaria and Romania
participate for the first time in the EU Cohesion policy as Member states, good performance
has been achieved in contracting and relatively small progress in disbursement during the
current programming period. Bulgaria and Romania are the last ones in the ranking among
the other new Member States concerning percentage of funds paid by the Commission but
recently progress has been made and it is expected that both countries finalise successfully
the current programming period. It should also be noted that the other 10 new Member
States have participated for a certain time in the previous programming period.
Table 1
Percentage of funds paid by the Commission to
the new Member States as of 31.05.2013
New Member State
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lithuania
Estonia
Poland
Latvia
Slovenia
Hungary
Cyprus
Slovakia
Czech Republic
Malta
Bulgaria
Romania

Percentage of funds paid by the
Commission to the new Member States
60.5
53.9
51.3
48.5
47.6
43.0
42.6
38.9
37.0
33.2
28.5
20.7

Source: European Commission,
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm
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Under Objective 3 ―European territorial cooperation‖ Bulgaria and Romania
participate in the transnational programmes as well as in cross-border programmes with their
neighbouring countries co-financed by the ERDF and Instrument for pre-accession
assistance (IPA). Bulgaria has cross-border programmes with Romania, Greece and IPA
countries – Serbia, Macedonia and Turkey. Romania has cross-border programmes with
Hungary (ERDF) and Serbia (IPA). The operational programme Romania-Bulgaria 20072013 with ERDF budget of 262 million euro has made very good progress with very high
level of contracting and high level of disbursement. Results of the cross-border programmes
are oriented to the enhancement of the cooperation in the cross-border region, improvement
of the quality of life, environment, infrastructure, and social-economic development of these
regions – activities which encompass to the great extent the principles and spirit of the EU.
It is still early to evaluate the results of the Cohesion policy for both countries during
the current programming period but there are indications for positive effects for the economy
which are important, especially in the aftermath of the crisis. They mainly relate to the
improvement in infrastructure, technological development and human capital which have
favourable influence on the economy in the mid-term and finally on the economic growth.
Common challenges in the management of the Operational Programmes relate to
the functioning of the institutional framework and financial management and control systems
which is to be in compliance with the applicable EU and national legislation which are of
crucial importance for the effective implementation of the programmes. There are still some
weaknesses in their functioning that should be overcome before the beginning of the new
programming period. In some cases there are overlapping of activities in relation to the
functions performed by the Managing authorities and Intermediate bodies
Efforts should be targeted at improving the activities related to the achievement of
objectives – evaluation and selection of the best projects, effectiveness of these projects,
necessity of enhanced capacity of the beneficiaries, strengthening of the financial
management and control. It is not enough to realise these projects – they must achieve their
objectives and be effective and sustainable. In this respect, much more could be done by the
public administration of both countries as well as by the project beneficiaries (Lazar S., Lazăr
I., 2012), (Braşoveanu I., Silvestru I., Pavel A., Onica D., 2011). These problems could find a
solution for the new programming period 2014-2020.
Measures aimed at accelerating and simplifying procedures by introducing
electronic process of application and reporting, will contribute to a better use of funds in the
new programming period as well as to reduce the administrative burden. Best practices from
the current programming period are the harmonisation of application forms under different
operational programmes, simplification of application procedures, reducing the timeframes
for evaluation of project proposals and verification of expenditure, etc.
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During the current programming period Bulgaria and Romania participate for the first
time in the implementation of the EU Cohesion policy as Member states. Despite the
experience gained by the administration and beneficiaries in the period of pre-accession,
changes in mechanisms, approaches, procedures have been executed as well as an
adaptation on the basis of experience and lessons learnt during the implementation of the
operational programmes. Progress has been made in relation to the management and
control systems and to the institutional and legislative framework for implementing the
Structural funds. This experience is very important for optimising the system and undertaking
corrective actions during the current programming period and will be valuable in the
preparation for the strategic, institutional and legislative basis for the implementation of the
policy during the next period.
Changes in administrative structures, insufficient administrative capacity, staff
turnover, delay in implementation of some programmes or projects, are among problems
which are common not only for Bulgaria and Romania but also for the other new Member
States. These problems are outlined in reports of the European Commission.
Administrative capacity continues to be one of the main challenges in the effective
implementation of programmes and projects. At regional and local levels there are difficulties
in the preparation and implementation of the projects. It is appropriate to focus on trainings
on the specificities of the programmes as well as cooperation with universities and higher
institutes for promoting such classes and specialties. Particular attention should be paid to
the recruitment systems, remuneration, trainings, introduction of clear procedures for resultoriented remuneration system.
From the experience gained during the current programming period it is clear that
the strategic planning and programming based on an active dialogue with stakeholders is the
main pre-condition for a timely and effective implementation of the operational programmes.
The priorities outlined shall support convergence of the regions. To this end, it is important to
conduct effective and timely reforms in some sectors, to have clear vision and strategy on
the government policy and to maintain effective and constant dialogue with partners at the
stages of programming and implementation. It is also useful to develop and prioritise
projects, promote local initiatives and local development.
One of the main challenges concerning absorption of EU funds relates to the
shortage of funds from beneficiaries which results in partial or non-implementation of
contracts and even in cancellation of contracts. From the point of view of financing in parallel
with the programming of the funds it is also necessary to plan the co-financing of
beneficiaries, and to promote the application of financial engineering instruments.
The experience gained during the current programming period and its successful
finalisation with an accelerated rate of contracting and disbursement under the operational
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programmes, well-functioning management and control systems, established institutional and
legislative framework shall lay the foundations for the next period. Despite the fact that
additional efforts are necessary, achievements from the Cohesion policy consist in its
tangible results that benefit Bulgarian and Romanian citizens, and also citizens of the other
EU Member States. This is the objective of the Cohesion policy which influences every EU
citizen through enhancing his/her living standard and also contributes to the regional
convergence throughout the EU.

Perspectives for the new Programming period 2014-2020
The Common Strategic Framework for the new programming period 2014-2020
encompasses the European Social Fund and the European Regional Development Fund, the
Cohesion Fund as well those for rural development and fisheries (European Commission,
2011). Member States could develop programmes financed by several funds in order to
obtain best results. The focus on the results from the activities is very important. An
integrated approach or common strategies with other EU policies and financial
instruments will be applied in order to achieve Community objectives. It is important to
assess effectiveness, efficiency and impact of the aid from Structural funds aimed at
improving the quality in implementation and development of programmes, and
indicating the impact of these programmes in relation to the Community objective for
sustainable growth. What is the most important for the new programming period is the
thematic concentration on Europe 2020 objectives – growth and jobs.
On the basis of the adopted Common Strategic Framework each Member State
develops Partnership agreement whereby specifying actions on implementation the
Europe 2020 objectives. In the more developed regions about 80% of the ERDF
financing will be targeted at energy efficiency and renewable sources, innovation and
increase in competitiveness of small and medium enterprises. This percentage is
expected to attain about 50% for less developed regions taking into account their higher
needs. The funds from ESF are oriented at the EU objectives for employment,
education and poverty reduction.
The introduction of a closer link between the Cohesion policy and EU economic
governance is a new element in the management of the Structural funds. Until now such
conditions existed in relation to the management of the Cohesion Fund in case of excessive
deficit procedure (Council of the European Union, 2006).
Conditionality is envisaged towards all funds in the framework and they shall ensure
that the effectiveness of the Cohesion policy expenditure is based on a sound economic
policy. Thus, the Cohesion policy could contribute to guarantee a better budgetary discipline
and be an incentive for conducting reforms in the economy of Member states.
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The introduction of macroeconomic conditionality also has its advantages in relation
to the Cohesion policy. Its results depend to a great extent on economic regulations, i.e.
benefits from the absorption of EU funds are not sufficient if the country is lagging behind in
terms of economic growth. The Global crisis has shown that the positive effect of
investments in poor regions could be undermined by macroeconomic and fiscal imbalances
(Spain, Portugal and Greece). By enhancing the effectiveness of economic governance,
macroeconomic conditionality could prevent such imbalances and ensure return in the
frames of the Cohesion policy projects. Moreover, through developing sound economic
policies, macroeconomic conditionality will make national budgets sustainable to economic
shocks. As a result, the difficulty of Member states in providing necessary co-financing under
Cohesion projects will decrease. The failure of the economic policy of a Member country to
adhere to the recommendations related to the EU economic governance and the lack of
effective measures could result in suspension of funds or commitments. These sanctions will
impede the use of EU funds in a country whose weak economic or fiscal policy influences
negatively on the return of the Cohesion policy (Verhelst S., 2012). Thus, macroeconomic
conditionality will impact the effective use of funds. Decisions on suspension shall be proportional
and effective taking into consideration the implications of respective programmes on the
economic and social situation in the Member state. When taking such a decision Commission
shall apply the equal treatment of Member states and especially take into account the impact that
this suspension would have for the respective Member state economy.
Despite the advantages of the link between the Cohesion policy and the EU
economic governance in case of bad governance it could have negative effects. One of
these effects relates to incoherence in the level of responsibility. As central governments are
responsible for economic and fiscal policy and local governments are beneficiaries of the
major part of the Structural funds, in fact the latter will be sanctioned. So, it is unfair for the
local governments to assume the responsibility for the work of central governments. On the
other hand, local governments will exert pressure on the central governments to conduct
sound economic policies. In addition, a part of local governments in several countries are
accountable for accumulation of public debt (Tokarski P., Verhelst S., 2012). Another issue of
debate comprises the differences between the mechanisms of functioning of the EU
economic governance and the Cohesion policy which could

have unfavourable

consequences. From the point of view of effectiveness conditionality would have a positive
influence but taking into account Cohesion policy funding is targeted at regions lagging
behind, it is not obligatory that funding to have a best return. In this respect, the EU
economic governance will not contribute to the main objectives of the Cohesion policy
(Verhelst S., 2011). Furthermore, an eventual suspension of funds will influence directly on
the project cycle of the Cohesion projects which could result in cancellation of projects aimed
at increasing the economic growth. These sanctions could have worse effects if the Member
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state finances from its budget these projects, thus increasing its public debt and aggravating
existing fiscal problems.
A leading principle in the new programming period is the simplification of rules
in the use of funds under the Common Strategic Framework in terms of payments,
harmonisation of eligibility conditions, management and control systems under different
funds, etc.
The scope of the innovative financial instruments is extended, the flexibility and the
effectiveness of their implementation frameworks are enhanced, their use as alternative or in
a complementary way with traditional grants is encouraged.
Taking into account the considerable amounts under the Cohesion policy, it is
critical for Bulgaria and Romania to formulate their guidelines and priorities for the period
2014-2020 in relation to the economic development after the crisis. Bulgaria is expected to
receive about 16 billion euro Community financing, the most part of it targeted at investments
in innovation in small and medium enterprises and infrastructure. Romania is expected to
receive about 22 billion euro from the Structural funds.
Both countries should take into consideration the new requirements in the
management of the Cohesion policy funding and follow economic and fiscal discipline.
At the same time the EU Cohesion policy is expected to become an instrument
for strengthening the fiscal discipline and for undertaking reforms in key sectors of the
economy. Bulgarian and Romanian policies on financial stability in the aftermath of the
crisis and strategies for growth and jobs in the medium term should comply with the
new directions in the EU Cohesion policy.

Conclusion
The EU Cohesion policy has a very important role for the economy of Bulgaria and
Romania in terms of investment, growth and jobs, increase in living standards, which is
critical in the aftermath of the Global crisis. During the current programming period both
countries participate for the first time in the EU Cohesion policy and there are common
challenges and problems that should be overcome before the beginning of the future
financial framework. Main weaknesses relate to the functioning of the institutional framework,
management and control systems, administrative capacity, effectiveness and sustainability of
projects, shortage in beneficiaries‘ co-financing, etc. Despite the problems and the fact that
Bulgaria and Romania has the lowest percentage of funds paid by the Commission
compared to the other 10 new Member states, progress in implementation of the
programmes and projects has been achieved.
Many further efforts are needed by the public administration and beneficiaries in
order to perform better in the new Cohesion policy and to increase its effectiveness. Both
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countries should take into account new conditions and requirements in the new financial
framework in order to design their economic policies based on financial stability.
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ÎN CĂUTAREA STABILITĂŢII FINANCIARE. CÂT DE
UTILI SUNT INDICATORII DE STABILITATE FINANCIARĂ?
Dr.Iulia LUPU128
Abstract: Due to the complexity of the financial system and to the complicated
relations with the real sector of the economy, financial stability is not easy to define and
consequently to evaluate and measure. After selecting the main definitions and identifying
the necessary variables, we intend to structure and classify the leading trend in the attempt
to capture the signals for financial instability. In the spotlight of the last events, the vulnerable
sectors of the finance demand for better monitoring and supervision. This paper is tenable by
providing a better understanding of common risks in different markets and by analysing the
instrumental tools for instability measurement.
Keywords: financial stability, instability measurement
JEL Classification: G01, G15

Introducere
Având în vedere complexitatea sistemului financiar şi a relaţiilor complicate cu
sectorul real al economiei, stabilitatea financiară nu este uşor de definit şi, prin urmare, de
evaluat şi măsurat, mai ales în ultimii ani când operaţiunile transfrontaliere au crescut foarte
mult, iar suportul informatic s-a dezvoltat intens. Ne-am propus ca după selectarea
principalelor definiţii şi identificarea variabilele necesare, să structurăm şi ordonăm tendinţele
principale privind încercările de a capta semnale de instabilitate financiară.

Despre stabilitate şi instabilitate
În literatura de specialitate, conceptul de stabilitate financiară nu are o definiţie larg
acceptată, fiind însă studiată atât de practicieni (cum ar fi supraveghetorii pieţelor financiare),
cât şi de cercetători din mediul academic. În general, stabilitatea financiară este definită ca
fiind o situaţie în care sistemul financiar operează fără eşecuri serioase sau efecte nedorite
asupra evoluţiei prezente şi viitoare a economiei în ansamblu129 şi, pe de altă parte, are o
structură care îi permite rezistenţa la şocuri.
Un bun punct de reper pentru studiul nostru poate fi definiţia stabilităţii130 din
dicţionarul Petit Robert - „capacitatea unui anumit element de a reveni la o valoarea normală
dată, atunci când este îndepărtat în mod accidental.‖ Nu putem însă vorbi despre stabilitate
fără a ne referii la termenii antonimi – instabilitate, fluctuaţie, dezechilibru.
În economie însă, nu toţi aceşti termeni au sens contrar cu termenul de stabilitate.
Cea mai bună pereche în cazul nostru este stabilitate-instabilitate131. După cum Abraham-
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Banca Naţională a Republicii Cehe sau Autoritatea Serviciilor Financiare din Marea Britanie.
130
Ce are ca punct de plecare domeniul cibernetic.
131
Această relaţie este foarte bine prezentată de Abraham-Frois şi Berebi (1995) prin comparative cu perechea bilă-bol.
Atunci când bila este pusă normal pe fundul bolului avem o stare stabilă, iar atunci când bolul este răsturnat, iar bila este
aşezată deasupra, avem o stare de instabilitate.
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Frois şi Berebi (1995) observă în lucrarea lor, termenul fluctuaţie132 nu este opusul
instabilităţii, fluctuaţia însemnând o întoarcere la o anumită conjunctură sau la valoarea
variabilei considerate133 (a se vedea figura următoare). Acest fenomen de întoarcere este
însă exclus din perechea stabilitate-instabilitate.

Graficul 1 – Stabilitate şi fluctuaţie – reprezentare grafică
Sursa: prelucrare după Abraham-Frois şi Berebi (1995)
Deşi
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situaţie

mai

clară,

relaţia

echilibru/dezechilibru

şi

stabilitate/instabilitate nu este clară. După cum remarcă Abraham-Frois şi Berebi (1995), în
modelele economice, creşterea economică este analizată în ultimii ani ca fiind stabilă şi
echilibrată, în trecut fiind prezentată ca fiind instabilă şi dezechilibrată.

Apariţia rapoartelor privind stabilitatea financiară
În ultimii ani, rapoartele de stabilitate financiară au devenit un instrument tot mai
important pentru promovarea stabilităţii. În studiul său, Čihák (2006) menţionează că în 2005
aproape 50 de bănci centrale au publicat rapoarte ale stabilităţii financiare. Conform
estimărilor actuale, peste 60 de ţări publică astfel de rapoarte.
Acestea rapoarte sunt o sursă bogată de informaţii cu privire la starea de sănătate a
sistemelor bancare, financiare şi de plăţi, la structura sistemelor financiare şi tendinţele
recente în domeniul bancar şi financiar, precum şi la impactul economiei globale asupra
pieţelor locale. Prin aceste rapoarte este promovată stabilitatea prin publicarea unor
informaţii ce permit înţelegerea riscurilor şi a posibilelor probleme ce ar putea afecta
funcţionarea lină a sistemului financiar.
Statele Unite reprezintă singura ţară industrializată importantă care nu publică un
astfel de raport, dar Rezerva Federală (engl. Federal Reserve) şi alte autorităţi de
reglementare au diverse programe de supraveghere şi monitorizare.
132
133

Conform DEX, fluctuaţia este o abatere întâmplătoare, temporară şi foarte mică faţă de o anumită stare.
Relaţia este mai mult de complementaritate, fluctuaţiile putând fi stabile sau instabile.
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Începând cu anul 2004, Banca Centrală Europeană a publicat de două ori pe an un
astfel de raport intitulat Analiza stabilităţii financiare (engl. The Financial Stability Review), în
care se face o prezentare generală a posibilelor surse de riscuri şi vulnerabilităţi la adresa
stabilităţii financiare din zona euro.
În toamna anului 1996, Banca Angliei a lansat o nouă publicaţie, Financial Stability
Review (FSR) care apare de două ori pe an şi în care se subliniază evoluţiile care afectează
stabilitatea sistemului financiar şi se promovează cele mai recente idei privind riscurile,
reglementările, piaţa şi instituţiile care le guvernează. În 2006, pentru a reflecta schimbările
de conţinut şi obiective, numele a fost schimbat în Raportul asupra stabilităţii financiare
(engl. Financial Stability Report). Acest raport este publicat de două ori pe an, sub
îndrumarea Comitetului de Politică Financiară şi acoperă evaluarea Comitetului privind
perspectivele stabilităţii şi rezistenţei sectorului financiar la momentul pregătirii Raportului şi
recomandările de politici pentru reducerea şi diminuarea riscurilor la adresa stabilităţii.
Banca Japoniei publică astfel de rapoarte începând cu anul 2005, primul număr fiind
intitulat O evaluare a stabilităţii sistemului financiar – Cu accent pe sectorului bancar (engl.
An Assessment of Financial System Stability - Focusing on the Banking Sector). Începând cu
anul 2011, numărul din octombrie, Raportul Sistemul financiar a fost reînnoit prin integrarea
celor două rapoarte semestriale - Raportul sistemului financiar şi Raportul pieţelor financiare.
Începând cu anul 2006, Banca Naţională a României publică anual un Raport
asupra stabilităţii financiare în care se face o evaluare a rezistenţei sistemului financiar şi a
riscurilor interne şi internaţionale ce pot afecta stabilitatea financiară.

Metode utilizate pentru măsurarea stabilităţii financiare
În timp au fost dezvoltate diverse încercări de captare a instabilităţii financiare prin
indicatori de vulnerabilitate pentru sistemul financiar. Regăsim în literatură indicatori de bază
şi indicatori suplimentari ai stabilităţii financiare, indicatori cantitativi, dar şi calitativi, însă
dificultatea măsurării unui astfel de fenomen este complicată de dimensiunea temporală şi
de conexiunile internaţionale.
Rolul jucat de şocurile aleatoare asupra evoluţiilor conjuncturale este pentru prima
dată tratat de Yule (1927).
Domeniul construcţiei acestor indicatori şi ai analizei lor a fost dezvoltat mai ales
prin încercările de a elabora sisteme de prevenţie timpurie (engl. early warning systems),
care au ca scop identificarea momentelor ce marchează trecerea către stări de dezechilibru
prin monitorizarea unor indicatori compoziţi (caracteristici ai întregului sistem) cărora să li se
poată monitoriza evoluţia prin raportarea la anumite valori etalon. Încercarea de a estima
aceste valori etalon este rezultatul efortului de a caracteriza aşa-numita „stare de echilibru‖,
care marchează stabilitatea sistemului. Prin urmare, etalonarea indicatorilor compoziţi este
procesul care poate permite mai curând caracterizarea stabilităţii unui sistem economic şi
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mai puţin caracterizarea diferitelor componente ale acestui sistem (sectoare economice sau
variabile simple).
Domeniul de studiu al sistemelor de prevenţie timpurie este marcat de încercări de
măsurare realizate asupra unei clase de crize manifestate prin instabilităţi valutare, ale
balanţei de plăţi, dar şi bancare. Cele mai vechi încercări sunt marcate de lucrările Calvo et
al. (1993), Eichengreen et al. (1996), Turner and Goldstein (1996), Frankel and Rose (1996).
Folosirea unor modele Logit multivariate a fost realizată de Demirguc-Kunt şi
Detragiache (1997) cu scopul de a identifica determinanţii crizelor bancare pentru un panel
larg de ţări în dezvoltare şi industrializate pentru un ansamblu amplu de variabile economice,
cu scopul identificării posibililor determinanţi (reducerea creşterii PIB, inflaţie ridicată,
vulnerabilitatea la invazia de capital străin, lichiditate redusă în sistemul bancar. Kaminsky şi
Reinhardt (1999) au identificat preţul creditelor şi al acţiunilor ca fiind indicatori de prevenţie
timpurie pentru crizele care îmbină modificări importante atât de ordin valutar cât şi de
balanţă de plăţi. Analiza a avut în vedere observarea puterii acestora de a previziona
evenimentele macroeconomice cu o perioadă de 12 până la 24 de luni înainte. Articolul
publicat de Kaminsky şi Reinhart (1999) este frecvent citat în literatura specifică sistemelor
de avertizare timpurie. Metoda implică în principal construirea unei variabile binare zero-unu
(nu-criză sau criză) care să semnalizeze apariţia crizelor.
Borio şi Lowe (2002) şi Borio şi Drehman (2009) pornesc de la acest tip de abordare
şi decid, pentru prima dată în literatura de specialitate, utilizarea unor indicatori compoziţi
care să permită caracterizarea situaţiei economice dinainte de declanşarea crizei (captarea
informaţiilor existente la dispoziţia decidenţilor politici înainte de manifestarea evenimentelor
extreme).
Profitabilitatea băncilor şi dimensiunea probabilităţii de a intra în incapacitate de
plată a acestora au fost identificate ca fiind elemente esenţiale în încercarea de monitorizare
a crizelor financiare în general, conform Goodhart et al. (2006). Acelaşi tip de abordare poate
fi găsit la Gerdrup (2003), care utilizează indicatori ce măsoară activitatea bancară (numărul
de bănci şi indicatori bilanţieri ai acestora) cu acelaşi scop de monitorizare a evenimentelor
extreme. Literatura din această categorie atrage cu precădere atenţia asupra faptului că
demersul privind construcţia indicatorilor de prevenţie necesită includerea unor măsuri ale
pieţei financiare în general.
Diferite studii au propus instrumente analitice specifice şi indicatori de avertizare
timpurie a turbulenţelor din sistemele bancare (Demirgüç-Kunt şi Detragiache, 2005; Hardy şi
Pazarbasioglu, 1998, Hutchinson şi McDill, 1999 şi Banca Centrală Europeană, 2005). Cu
toate acestea, un acord deplin cu privire la modul de măsurare a riscurilor bancare sistemice
şi la variabilele explicative ce ar trebui incluse nu a fost încă atins.
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White (2004) consideră că existenţa unui sistem financiar este determinată de
interacţiunea dintre mai multe sectoare considerate „cheie‖ în economie, care se
influenţează în modalităţi non-lineare, ceea ce face ca propagarea şocurilor în interiorul
sistemului să fie imprevizibilă. Prin urmare, în încercarea de a măsura stabilitatea sistemului,
tentaţia unei caracterizări unilaterale, de tipul captării deviaţiilor unui sector faţă de un anumit
nivel etalon (indiferent de modul de construcţie al acestuia) trebuie abandonată. Acesta este
motivul pentru care trebuie să se aibă în vedere folosirea atât a indicatorilor ce măsoară
dinamica fiecărui sector în parte, cât şi utilizarea indicatorilor compoziţi, care să prezinte
evoluţia întregului sistem sau a anumitor caracteristici ale întregului ansamblu.
În ultimii 20 de ani, băncile centrale şi-au intensificat activitatea de identificare şi
construcţie a diverşi indicatori care să surprindă vulnerabilităţile sistemului financiar,
publicând în rapoartele de stabilitate financiară un număr relativ redus de indicatori cheie.
În general, datele incluse în calculul indicatorilor publicaţi de rapoartele privind
stabilitatea financiară sunt

împărţite în câteva categorii:

sectorul real (indicatori

macroeconomici – dinamica PIB, poziţia fiscală, inflaţia, dobânda de politică monetară,
agregatele monetare etc.), sectorul extern (balanţa de plăţi externe, fluxul de capital,
rezervele, aprecierea sau deprecierea excesivă a monedei naţionale etc.), sectorul financiar
(în general descrie sectorul bancar prin indicatori de profitabilitate, credite neperformante
raportate la total credite, indicatori de adecvare a capitalului, capital bancar raportat la active
totale, riscul de credit şi riscul de piaţă etc.) şi pieţele financiare (obligaţiuni guvernamentale
şi ale companiilor, preţul acţiunilor, preţurile activelor imobiliare, diferenţiale de dobândă
etc.). Accentul pus pe un anumit sector depinde de condiţiile specifice ţărilor şi pe
vulnerabilităţile observate din anumite domenii, episoadele anterioare de stres financiar fiind
luate în calcul. Dacă în ţările dezvoltate accentul este pus pe expunerea băncilor la riscurile
din ţările emergente, în acestea din urmă, analiza este preponderent orientată către intrările
de capital, modificările cursului de schimb sau situaţia balanţei de plăţi externe.
In literatură găsim multe încercări de construire a unui indice agregat pentru
măsurarea stabilităţii sectorului financiar, menit să permită comparaţii în timp şi să capteze
episoade de stres financiar. Dacă ne uităm în trecut, observăm că primii indicatori sunt mai
mult

orientaţi

la

nivel

microeconomic,

către

calcularea

riscului

pentru

anumite

instituţii/companii, urmând ca ulterior să includă şi elemente macroeconomice, legături
internaţionale, precum şi mecanisme de transmitere a diferitelor şocuri.
Fondul Monetar Internaţional (2006), împreună cu alte organizaţii şi ţările membre a
dezvoltat o serie de indicatori experimentali denumiţi indicatorii de stabilitate financiară ce
reprezintă măsuri statistice proiectate pentru a monitoriza din punct de vedere financiar
sănătatea şi soliditatea economiilor naţionale. Principalul scop pentru dezvoltarea acestui
sistem de indicatori a fost asigurarea disponibilităţii unor date comparabile la nivel
internaţional privind stabilitatea sistemelor financiare, pentru un număr mare de ţări.
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Van den End (2006) a dezvoltat un indice de stabilitate financiară pentru Olanda,
indice ce înglobează rata dobânzii, cursul de schimb efectiv, preţul activelor imobiliare şi al
acţiunilor, solvenţa instituţiilor financiare precum şi a volatilităţii indicelui bursier pentru
instituţiile financiare. În Raportul asupra stabilităţii financiare publicat de Banca Naţională a
Republicii Cehe, Gersl and Hermanek (2006) propun un indice agregat de stabilitate
financiară bazat pe indicatorii principali de stabilitate financiară ai Fondului Monetar
Internaţional. Tot în 2006, Banca Centrală a Turciei publică un indice al puterii financiare
folosind şase sub-indicatori ce reprezintă calitatea activelor, lichiditatea, riscul de curs
valutar, riscul aferent ratei dobânzii, profitabilitatea şi adecvarea capitalului. Indicele de stres
calculat de Banca Naţională a Elveţiei pentru sectorul bancar măsoară stabilitatea prin
deviaţia faţă de trendul istoric, folosind informaţii din date publice, bilanţuri contabile şi date
neaccesibile publicului obţinute de la autorităţile de supraveghere.
În 2008, Cardarelli, Elekdag şi Lall au construit un indice agregat de stres financiar
ce reprezintă media ponderată a şapte variabile asociate cu randamentele pieţei de capital,
volatilitatea randamentelor acţiunilor şi a cursului de schimb, lichiditatea, diferenţialul de
dobândă pentru datoria publică, rezervele internaţionale, precum şi riscul şi profitabilitatea
sistemului bancar.
Pentru România a fost calculat un indice agregat al stabilităţii financiare de către
Albulescu (2010). Cei 20 de indicatori luaţi în calcul reprezintă dezvoltarea şi vulnerabilitatea
sectorului financiar, precum şi climatul economic internaţional.

Câteva concluzii
Puterea şi priceperea instituţiilor publice este vitală pentru atragerea şi menţinerea
capitalului intern şi extern deopotrivă. Prezenţa unor instituţii fragile, împreună cu existenţa
unor fundamente deficiente constituie o bază pentru creşterea volatilităţii sau adâncirea
excesivă a recesiunii.
Indicatorii ce descriu stabilitatea financiară, prezentaţi în rapoartele de stabilitate
financiară sunt un punct de plecare pentru a stabili criterii de referinţă pentru urmărirea
riscului într-o ţară şi pentru a prezenta noi abordări de reglementare a sistemului financiar.
Existenţa unor indicatori ce pot fi comparaţi la nivel internaţional este importantă pentru
deciziile privind investiţiile individuale şi instituţionale, iar detalierea lor pe componente
specifice economiilor naţionale ajută la înţelegerea trăsăturilor caracteristice.
Măsurile cantitative de măsurare a stabilităţii sistemului financiar ar permite o mai
bună monitorizare a sistemului şi o anticipare mai bună a surselor de risc, inclusiv a
impactului acestora asupra sistemului.
Deşi cel mai probabil ne oferă doar o imagine de moment, propunerea unor astfel
de indicatori şi evaluarea lor empirică este un exerciţiu necesar pentru identificarea şi
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monitorizarea trendurilor financiare importante, a riscurilor posibile, dar şi pentru înţelegerea
structurilor naţionale şi globale ale pieţelor financiare.
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IMPACT OF THE EUROPEAN UNION
ON REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA
Eduard MARINOV 134, PhD. Student
Abstract: The development and dynamics of regional integration in Africa are
severely influenced by the transformation of the trade relations imposed by the Cotonou
agreement. Economic relations now based on unilateral trade preferences provided by the
EU are envisaged to be based on Economic partnership agreements that should regulate
trade and cooperation establishing new trade regimes between the EU and ACP regions
selected by clear criteria. They also promote regional integration efforts and impose
measures to support developing partner regions. A decade after the start of the negotiations
for the EPAs, the impact on regional integration is still unclear. Although EPAs aim at the
promotion of regional integration their immediate impact is even greater fragmentation of
existing RECs. The report examines the principles, history, and current state of negotiations
as well as the twofold effects of EPAs on regional integration efforts in Africa.
Keywords: regional integration; african economy, economic partnership agreements
JEL Classification: F15, F50, F54

Introduction
The influence of the European Union on integration processes in Africa is
multidirectional: on one hand, as the most developed integration community, it serves as a
model which is used in different degree in the creation of frameworks for the integration
processes, blocks and institutions; on the other hand, the EU is the biggest trade partner for
most of Africa‘s countries and regional economic communities (RECs), as well as the biggest
donor, providing more than the half of the Official development aid (ODA) for Africa; and
thirdly, the EU aims to support the development of regional economic integration processes
through the measures of the Common development policy and more specifically through the
Economic partnership agreements (EPAs).
The report will discuss the current state of regional integration in Africa, the trade
flows of the continent with the EU as well as the proposed framework of EPAs and their
impact on integration processes.

The process of regional integration in Africa
Regional integration in Africa is a stated priority goal both of African governments
and world donor organizations from the early years on independence. It should address the
dynamics of globalizing economy as a means to ensure competitiveness through better
opportunities it creates in the field of international trade. In the case of Africa this is even
more significant due to the colonial heritage, misgovernment and continuous conflicts (ECA,
2010, p. 23). Regionalism is seen as a potential cure for the various political and economic
issues on the continent.
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The Treaty for establishment of the African economic community (TAEC) is signed in
1991 and comes into force in 1994. It establishes the AEC as a part of the African union (AU).
The Treaty defines six stages that should be completed for the gradual creation of the AEC for a
period of 34 years (TAEC, Art. 6). The Treaty adopts an integration approach that to a great
extent depends on the success of integration processes of the regional economic communities
(Mlenga, 2012, p.2). The Treaty explicitly states that the AEC will be established mainly based on
coordination and gradual integration of the activities of existing RECs. Thus RECs are defined as
the building blocks of the AEC. The idea of this stage approach is that integration should firstly be
ensured at a regional level through the creation and strengthening of the RECs which in a certain
moment will merge into the AEC.
The first stage includes the strengthening of existing RECs and creation of new
ones where there are no existing and should last till 1999 (TAEC, art. 6). At the time
when the TAEC came into force in Africa existed the Maghreb union (UMA), the Common
market of Eastern and Southern Africa (COMESA), the Economic community of West
African States (ECOWAS), the Economic community of Central African States (ECCAS)
and the South African Development Community which included all countries on the
continent. Until 2001 the General assembly of AU accepts three more communities – the
Intergovernmental agency for development (IGAD), the Economic community of SahelSaharan states (CEN-SAD) and the East African community (EAC). In 2006 a decision
was made that no other RECs will be acknowledged as building blocks of the AEC. 135
The second stage is with a 8 years duration and has the objective RECs to decrease
or abolish tariffs, quotas and other restrictions to intraregional trade. Together with this is
envisaged coordination of policies in the areas of trade, finance, transport, communications,
industry and energy as well as coordination and harmonization of the activities of existing
RECs (TAEC, art. 6). There is a progress in the strengthening of many REC sectors and
despite the challenges the efforts are directed towards the requirements of the second stage of
AEC establishment (Mlenga, 2012, p. 7).
The third stage should be completed till 2017 and envisages all trade barriers to be
abolished through the creation of free trade areas (FTA) in the RECs and the enforcement of
common customs tariffs through the creation of customs unions (CU). Almost all RECs have
completed the third stage to some extent except UMA,136 IGAD137 and CEN-SAD138. Differing
from all other RECs, the CU is the first step of the creation of the EAC (in 2005). Progress
towards the accomplishment of the third stage of the establishment of AEC is satisfactory,
135

Currently in Africa 8 more RECs exist – the Economic community of Great Lakes States (CEGPL), the South African
currency union (SACU), the Manu river union (MRU), the West African economic and monetary union (UEMOA), the West
African monetary zone (WAMZ), the CFA Franc zone (CFA), the Central African economic and monetary community
(CEMAC) and the Indian ocean commission (IOC).
136
The community is not functioning since May 2009, since 2012 is not considered a building block of AEC.
137
Because of the conflicts in the region (Sudan, Somalia.
138
The FTA agreement is still in draft form.
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though for the communities that have not accomplished the set goals in periods of relative
tranquillity the future accomplishment will be hampered by the current conflicts as in the case
with UMA (Mlenga, 2012, p. 8).
The fourth stage is to be completed until 2019 and the goal is the establishment of
an African customs union through harmonization of the common customs tariffs of all RECs.
As a positive step towards the completion of this objective could be seen the creation of the
tripartite FTA between COMESA, SADC and EAC in 2008 through which the three
communities abolish trade barriers between each other (ECA, 2012, p. 10).
There is no progress made in completing the fifth and sixth stage – the
establishment of an African common market and of a continental economic and monetary
union. These stages should be completed respectively in 2023 and 2028.

EU impact on African integration
International trade
The EU is a vitally important destination for African exports and a source of foreign
investment, and generally an important player with regard to the integration of the continent
in the global economy. (Mbeki, 2011, p.8). The EU remains the biggest trade partner of
Africa although the share of the EU both in exports and import declines (see Table 1) mainly
on the account of Developing Asia and more specifically P.R. China. For the period 20032012 the total value of African exports to the EU has raised from 63 to 176 Billion USD and
that of imports – from 79 to 225 Billion USD. Despite this the increase of total African exports
and imports for the same period is significantly higher (more than 4 times) compared to the
trade with the EU (2,8 times).
Table 1
Africa-EU imports and exports (share of total trade)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exports 47,8 43,0 42,9 40,4 39,2 39,1 38,6 33,3 32,2 34,4
Imports 47,4 44,4 43,3 38,4 38,6 37,5 38,2 34,1 32,9 31,4
Source: Calculations based on DOTS (IMF), accessed 15.07.2013
There are also significant regional differences regarding the share of the trade with
the EU between the different RECs (see Table 2) depending on the trade relations with the
EU. CEN-SAD with about 223 Billion USD (exports plus imports) is the biggest trade partner
of the EU, followed by SADC (93 Billion), COMESA (93 Billion), ECOWAS (82 Billion),
ECCAS (39 Billion), IGAD (9 Billion) and EAC (7 Billion). The growth in trade with the EU for
the period 2003-2012 also varies – from over 3,5 times (ECOWAS, ECCAS) to 2,4 times
(IGAD, EAC, SADC).
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Table 2
African RECs trade with the EU (share of total trade)139
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CENSAD
51,3 46,8 46,0 42,7 42,7 41,8 41,4 37,7 35,3
COMESA 47,5 45,5 44,3 42,3 42,6 41,5 38,2 34,8 27,8
EAC
28,5 27,4 25,4 24,3 23,9 22,2 22,5 18,1 18,5
ECCAS
36,4 27,4 26,6 22,7 26,4 25,7 27,8 22,2 24,6
ECOWAS 37,7 30,6 30,3 29,5 28,6 30,0 30,8 26,6 29,8
IGAD
24,2 22,1 20,9 16,4 18,4 16,5 17,5 14,3 14,9
SADC
40,2 37,4 36,9 32,9 32,4 30,3 31,0 25,8 25,1
Source: Calculations based on DOTS (IMF), accessed 15.07.2013

2012
37,4
32,4
16,0
23,5
31,5
14,3
22,8

Development aid
Official development aid is provided by the EU within the EU Development policy
that, besides reduction and long-term eradication of poverty, aims at promoting economic
development and integration of the least developed and poor countries in Africa, Asia, Latin
America, The Caribbean and the Pacific region. Last data of OECD show that over 45% of all
official development aid provided by the EU goes to Africa. Data also show that the amount
of official aid increases despite the global economic crisis (see Fig. 1). With the deepening
debt crisis in the EU European governments will have to decrease expenses which would
lead to decrease of official development aid for developing countries including Africa.140
These measures will have a significant impact on some African countries that greatly depend
on ODA – official aid of the EU account for 80% of the GDP in four countries (Algeria,
Mauritius, Tunisia and Morocco), for 50% in 23 countries and for at least 20% in all African
countries (World Bank, 2013).

Figure 1. Official development aid for Africa (Billion USD)
Source: African Development Indicators, World Bank.

The Economic partnership agreements of the EU
The Economic partnership agreements (EPAs) are an integral part of the
Development policy of the EU that is developed to answer the needs of the least developed
and poor countries in Africa, Asia, Latin America, The Caribbean and the Pacific region.

139

Presented are only the RECs that are recognized as building blocks of the AEC.
France reduces official aid due to its commitment to GDP, Ireland reduced its ODA budget with 22%, Germany reduced it
with 81,6 Billion USD for 2011-2014 and Greece, Spain, Portugal and Italy apply strict expense reduction regimes.
140
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Development policy is a key area of the EU‘s external relations. The primary objective of EU
development policy is reduction and long-term eradication of poverty. Each year, the
Community and its Member States provide more than half of all international development
assistance. The commitment to policy coherence prompts the EU to take account of the
objectives of development cooperation in the policies it implements which are likely to affect
developing countries. Relations between the EU and the African, Caribbean and Pacific
(ACP) countries were formalized over time through the conclusion of several agreements or
conventions. These are the conventions of Yaoundé, Lomé and Cotonou. The Cotonou
Agreement foresees the finalization of the long standing non-reciprocal trade preferences
granted to ACP countries through the conclusion of new WTO-compatible trade
arrangements (EPAs).
EPAs are trade and cooperation agreements establishing a new trade regime
between the EU and the ACP countries. They are designed to create WTO-compatible,
development oriented reciprocal trading arrangements between Europe and its traditional
developing country trading partners, while encouraging regional integration and drawing
improved trade capacity building and other aid interventions into the developing partner
regions. The agreements aim at covering not only trade in goods but also in services and
other trade-related areas.
The economic partnership agreements were initially designed to create an entirely
new framework for the flow of trade and investment between the EU and the ACP countries,
encouraging, amongst other positive factors, regional integration between ACP countries.
The ACP EPA countries group themselves into seven regions: five in Africa, one in the
Caribbean and one in the Pacific.
Addressing the weaknesses of the Lomé Conventions, the EU and the ACP agreed
to radically reform the ACP-EU trade relationship through the negotiation of the EPAs. The
Cotonou Agreement sets out four principles for EPAs:
-Development - EPA negotiations must be placed in the context of the overall
development objectives of ACP countries and of the CPA. To be of benefit to the ACP, EPAs
must be ‗economically meaningful, politically sustainable, and socially acceptable‘. Hence,
EPAs are not just ordinary agreements on trade. Rather, they are intended to be
development-oriented trade arrangements to foster development and economic growth in
ACP countries which will ultimately contribute to poverty eradication.
-Reciprocity - The most important element of an EPA is the establishment of an
FTA, which will progressively abolish substantially all trade restrictions between both parties.
This is a radically new element in ACP-EU trade relations and also a necessary requirement
to make the EPAs WTO-compatible. For the first time, ACP countries will have to open up,
on a reciprocal basis, their own markets to EU products in order to retain their preferential
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access to the EU market. The rationale for reciprocity rests on the principle that liberalization
of ACP markets towards the EU will increase competition within ACP economies, thereby
stimulating local and foreign (including EU) investment and the necessary adjustment of their
economies, leading to growth and development.
-Regionalism - The EU clearly envisages negotiations with ACP regional groupings
which are in a position to do so, though it has not ruled out the possibility of concluding
agreements with single countries in exceptional cases, as in some of the interim deals. The
principle of basing future trade cooperation on regional integration stems from the conviction
that regional integration is a key step towards further integration into the world economy, as
well as an instrument to stimulate investment and lock in the necessary trade reforms.
Differentiation - Considerable weight is given to differentiation and special treatment,
which affirms the North-South nature of the relationship. The CPA states that EPAs will take
into account the different levels of development of the contracting parties. Hence, EPAs
should provide sufficient scope for flexibility, special and differential treatment and
asymmetry. In particular, LDCs, small and vulnerable economies, landlocked countries and
small islands should be able to benefit from special and differential treatment.
Hence, the EPA negotiations constitute a shift in ACP-EU trade cooperation
relations, ending an era of non-reciprocal trade preferences and replacing the all-ACP-EU
trading arrangement by several separate agreements that are negotiated between the EU
and the ACP negotiating regions, with the objective of fostering regional integration in the
ACP. In essence, the EPAs should thus be essentially enhanced, development-oriented free
trade areas between ACP regional groupings and the EU. They aim to cover not only trade in
goods and agricultural products, but also in services, and should address tariff, non-tariff and
technical barriers to trade. As proposed by the European Commission, other trade-related
areas would also be covered, including by increased cooperation between the EU and the
ACP, such as competition, investment, protection of intellectual property rights, trade
facilitation, trade and environment, trade and labour standards, consumer policy regulation
and consumer health protection, food security, public procurement, etc.

Perspectives given by EPAs
Many of the EU‘s ACP trading partners already have duty-free and quota-free
access to the EU market under the "Everything but Arms" (EBA) scheme for the world‘s
least-developed countries (LDCs). But EPAs have much more to offer (EC, 2013, p. 2-3):
-EPAs enhance trade – beyond free market access, EPAs come with less strict rules
of origin, making it easier for LDCs to export products with inputs from other countries (thirdcountry inputs);
-EPAs tackle co-operation on trade-related issues – EPAs provide an opportunity to
address complex issues affecting trade;
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-EPAs boost regional markets and rules – by tagging on to ACP regional integration
initiatives, EPAs promote good for development regional solutions;
-EPAs provide for a broader approach to trade barriers – the EPA approach
recognizes that tariffs and quotas aren‘t the only barriers to trade, and provides a way of
addressing wider issues;
-EPAs bring tailor-made approaches to regional needs – EPAs are worked out in
regional negotiations to make sure they take account of regional needs and each country's
sensitivities and conditions;
-EPAs safeguard local economies – though ACP countries that sign EPAs must
gradually open up to 80% of their markets to EU imports, safeguards ensure that EU
products don't compete against locally produced products;
-EPAs respect national sovereignty – EPAs ask countries to determine their own
development strategies and the pace and sequence of reform decisions;
-EPAs are stable partnerships between EU and ACP countries – EPAs establish
viable contracts between equal partners which can't be altered without mutual agreement.

The African EPA regions
Eligibility criteria for areas that may be concluded EPAs are clear enough. The
difficulty lies in their application to the specific context of the existing structure of African
regional groupings (Matthews, 2003, p.77). In this context, the EC supports RECs that:
-are large enough to constitute a "pole of attraction" that would lead to a trade and
economic dynamics;
-are aimed at the formation of a customs union;
-are willing to remove non-tariff barriers to future common market;
-have effective mechanisms for the implementation of the decisions taken.
The five African EPA regions are:
-West Africa. The EU is currently in negotiations for an Economic Partnership
Agreement with the member-states of ECOWAS and Mauritania. The EU signed an interim
Economic Partnership Agreement with the Ivory Coast in November 2008. Ghana initialed an
interim agreement in December 2007. The West African region is the EU's most important
trade partner in the African, Caribbean and Pacific region. The West African countries account
for 40% of all trade between the EU and the African, Caribbean and Pacific region. Despite
advanced regional integration processes in the region, barriers to intra-regional trade remain a
challenge for the economies in West Africa. Regional trade lags behind compared to trade with
developed and emerging countries outside West Africa. The focus of the ongoing negotiations
for an Economic Partnership Agreement is strengthening regional integration.
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-Central Africa. The EU is currently in negotiations for an Economic Partnership
Agreement with Cameroon, the Central African Republic, Chad, Congo, the Democratic
Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe (member-states of
COMESA and ECCAS). Cameroon signed an interim Economic Partnership Agreement with
the EU in 2009. Regional integration remains a challenge for the economies in Central Africa.
Regional trade lags behind compared to trade with developed countries outside Central Africa.
-Eastern and Southern Africa (ESA). The EU is currently negotiating an Economic
Partnership Agreement with Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia and Sudan, Malawi, Zambia
and Zimbabwe, Comoros, Mauritius, Madagascar and the Seychelles (member-states of
ECA, IGAD and SADC). Eastern and Southern Africa is a diverse Economic Partnership
Agreement group, including Indian Ocean islands, countries from the Horn of Africa and
some countries of Southern Africa. Regional integration remains a challenge for this region.
-East African Community (EAC). The East African Community countries initialled an
interim Economic Partnership Agreement with the EU in 2007. On this basis, the EU and the
Eastern African Community are currently negotiating a comprehensive Economic Partnership
Agreement. East Africa is a geographically and economically homogeneous region
committed to regional integration. The East African Community established a Customs Union
in 2005 and fully-fledged union with zero internal tariffs as from 2010. This region is fast
tracking its economic integration process has ratified since July 2010 a more far-reaching
common market protocol and is envisaging a monetary union.
-Southern African Development Community (SADC). The EU is currently in
negotiations for an Economic Partnership Agreement with Angola, Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibia, Swaziland and South Africa, as the Southern African Development
Community Economic Partnership Agreement group. The other six members of the Southern
African Development Community region – the Democratic Republic of the Congo,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Zambia and Zimbabwe – are negotiating Economic
Partnership Agreements with the EU as part of other regional groups, namely Central Africa
or Eastern and Southern Africa. The EU is the Southern African Development Community's
largest trading partner, with South Africa accounting for the largest part of EU imports to and
EU exports from the region.
As of 21 January 2013 only Madagascar, Mauritius, Seychelles and Zimbabwe had
an EPA in force. Côte d‘Ivoire from the West African region; Cameroon from the Central
African region; and Botswana, Lesotho, Mozambique and Swaziland from the Southern
African Development Community had signed ―stepping stone‖ or interim EPAs, although the
agreements were not yet in effect. Seven others – Ghana from the West African region;
Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda and Tanzania from the East African Community; and
Namibia from the Southern African Development Community – have initiated EPAs but have
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not signed them. The remaining countries have not made any official commitments towards
ratifying EPAs. (ECA, 2013, p. 54)

EPA effects on regional integration in Africa
EPA is an ambitious and innovative policy heading towards growth and development
in ACP regions. The European Commission stated that regional integration should become a
fundamental tenet of EU development policy and EU-ACP relations (EC, 2008, p.10). For the
ACP signatories, it combines immediate gains (market access, some relaxation of rules of
origin, financial assistance targeted to EPAs needs), significant commitments (liberalization
towards EU goods and services within EPA regions, transparency and predictability of
business rules) and medium-to-long term opportunities (in exports, investments and regional
trade, enhanced cooperation) (Morissey, Milner, Zgovu. 2010, p.23). It is also associated
with risks (business closures, budget restrictions). The EPA strategy is global and its various
pillars – trade, services, regional integration, cooperation, aid – are mutually supportive.
Therefore the partial African agreements which address trade in goods and some technical
cooperation cannot achieve the development benefits attached to the overall strategy.
Despite the stated goal to promote regional integration, in Africa the impact of EPAs
on regional integration is disappointing. The poor results are particularly striking in Western
and Central Africa, where negotiations did not create the hoped-for group dynamic. It is
obvious that the opportunities offered by the EPAs are not sufficient to motivate further regional
integration (IFATPC, 2011, p. 6). In fact, the forces that oppose African integration seem to
have spilled over into the EPA negotiations, rather than bringing about an integration impetus.
The main criticism concerns the ability of EPAs to deliver their development benefits.
Although the overall assessment suggests poor progress towards African
integration, positive impacts do exist and need to be fairly underlined. They include an initial
impetus, the EAC agreement, and to some extent the SADC-group agreement (IFATPC,
2011, p. 16). The EPAs process contributed to integration incentives and to the
implementation of the first FTAs and CUs. in African RECs. The EU-EAC EPA is a
successful outcome for regional integration and the EPA between the EU and the SADC
group presents some potential for enhanced regional integration. Aside from the EAC and
SADC, the agreements lack the ability to generate regional impetus. More than half of the
sub-Saharan African countries remain outside any form of concluded EPAs, which limits the
geographical scope of possible integration dynamics that might come from EPAs.

Conclusions
The main conclusion that could be made is that the EU plays a significant role in
African integration through various channels. The impact however is not always positive
especially in the case of the Economic partnership agreements negotiations. Other
conclusions are that:
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-Regional integration in Africa is a complicated evolutive process and results are
diverse in different RECs.
-Despite the decline in the years after the global financial crisis, the EU remains
Africa‘s main trade partner thus influencing regional integration as well.
-The possible reduction of official aid flow from the EU to Africa will probably have
negative influence on some of the continent‘s economies, but on the other hand could
encourage and strengthen alternative (regional) resource mobilization.
-As the EU is the biggest trade partner and the main donor for most ACP states, the
strategy of EPAs has the potential to impulse a significant development impetus.
-Although promoting regional integration is a stated goal of EPAs, the effects of the
negotiations are twofold, posing some threads to the already complicated integration processes.
The EU and the African ACP states agreed on the significance of regional
integration both as a central objective and a tool to achieve other aims of the agreements.
EPAs are an ambitious and innovative attempt to use external leverage to strengthen
economic integration. However the EPA process added a layer of new groupings to the
already complex map of African integration. Except for EAC, none of the other EPA
negotiating configurations coincide with the existing African RECs. The poor progress so
far is an evidence that the African regional process is not mature. Economic integration still
lacks genuine political support and commitment in Africa. The economic integration
initiatives rub against the inability of individual countries to consent the necessary transfers
of sovereignty. Insufficient institutional capacity and a failure to prioritize objectives po se
additional obstacles.
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ASPECTE PRACTICE ALE INFLUENŢEI
CURSULUI DE SCHIMB ASUPRA
BALANŢEI COMERCIALE A ROMÂNIEI
Dr. Camelia MILEA141
Drd.Alina Georgeta AILINCĂ142
Dr.Floarea IORDACHE143
Abstract: The state and the structure of the trade balance are the main indicators of
the "health" of an economy and they represent the central element of the integration and
positioning of an economy in the global context. An important factor of influence in the
development of the trade balance is the exchange rate of the national currency. Although the
depreciation of the domestic currency can improve, theoretically, the trade balance, however,
it usually represents only a short time solution. A lasting solution is the increase of the
external competitiveness in a sustainable manner provided by the national economy. Thus,
the authors try to capture the implications that the evolution of the real and nominal
exchange rate of the national currency against the USD and the EUR, over the period 19902012, have on the trade balance of Romania. The analysis144 shows that the evolution of
RON has little impact on Romanian exports and imports, which implies that the trend of our
country's foreign trade has been due to the influence of other factors, mainly to those related
to the state of the Romanian economy.
Keywords: exchange rate, trade balance, Romania
JEL Classification: F14, F31, F32

Introducere
Măcinate de efectele crizei economice şi financiare internaţionale, toate ţările lumii
continuă să depună eforturi considerabile pentru a-şi putea reveni politic, social, economic,
implicit comercial. Deşi nu face obiectul principal al măsurilor de politică economică, în raport
cu alte probleme şi şocuri globale, regionale sau locale, situaţia balanţei comerciale, care
reprezintă o componentă importantă a balanţei de plăţi, nu ar trebui neglijată în actualul
context. Balanţa comercială indică nivelul de dezvoltare şi structura economică a unei ţări şi
constituie elementul central al integrării şi poziţionării unei economii în context internaţional.
Variaţiile ratei de schimb reprezintă unul dintre factorii cei mai importanţi care
influenţează evoluţia balanţei comerciale, şi implicit a soldului acesteia, având un rol
important în realizarea echilibrului extern şi în procesul de ajustare a balanţei comerciale
Atunci când se urmăreşte obţinerea unei balanţe comerciale echilibrate, rata de
schimb nominală se modifică astfel încât să se obţină o rată de schimb reală care să ducă la
egalizarea

cheltuielilor

pentru

importuri

cu

veniturile

din

exporturi.

Astfel,
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devalorizarea/deprecierea ratei de schimb nominale (adică scăderea puterii de cumpărare a
monedei naţionale faţă de monedele străine) determină creşterea preţurilor importurilor pe
piaţa naţională şi scăderea preţurilor exporturilor pe piaţa internaţională, ceea ce provoacă
reducerea volumului importurilor şi mărirea volumului exporturilor în funcţie de elasticitatea
cererii pentru importuri, respectiv pentru exporturi în funcţie de preţ, şi, în final, îmbunătăţirea
balanţei comerciale. Aprecierea /revalorizarea monedei naţionale are efecte inverse. Deci,
devalorizarea are drept scop reducerea excesului de cheltuieli cu importurile faţă de
veniturile din exporturi, iar aprecierea antrenează reducerea excesului de venituri din
exporturi faţă de cheltuielile cu importurile.
Teoretic, cursul de schimb poate contribui la creşterea economică a unei ţări.
Premisele de creştere economică se pot obţine prin încurajarea exporturilor, cu ajutorul
cursului de schimb (prin deprecierea monedei naţionale) şi prin stimularea investiţiilor, pe
seama micşorării dobânzilor. În cazul României, în opinia noastră, deprecierea leului este
una dintre puţinele căi de a genera competitivitate, în condiţiile în care economia nu produce
bunuri şi servicii cu valoare adăugată mare şi de calitate ridicată, iar creditarea este
insuficientă şi nedirecţionată către susţinerea ramurilor importante ale economiei reale. Dar
trebuie avut în vedere că deprecierea competitivă a monedei naţionale perpetuează efecte
care pe termen lung întreţin un mediu inflaţionist, deci nu poate fi acceptată ca o soluţie
permanentă. Alternativa dezirabilă pentru creşterea exporturilor şi a încasărilor valutare
constă în îmbunătăţirea competitivităţii externe, prin reducerea în termeni reali a costurilor
unitare, pe baza perfecţionării tehnologiilor şi a creşterii eficienţei resurselor, care duc la
aprecierea reală a cursului, pe baze obiective oferite de economia reală.

Descrierea problemei - existenţa unor factori care distorsionează
influenţa cursului de schimb asupra balanţei comerciale a României
Cursul de schimb ar trebui, teoretic, să protejeze economia naţională de şocurile
externe. O creştere a preţurilor internaţionale ar trebui să fie compensată printr-o apreciere a
monedei naţionale, după cum majorarea preţurilor interne constituie o presiune în direcţia
deprecierii sale. Deprecierea nominală aproape continuă a leului în perioada 1990-2012 (cu
excepţia anilor 2005, 2006, 2007 şi 2010, pentru EUR - vezi tabelul nr. 1 din anexă),
independent de evoluţia preţurilor mondiale, conduce spre ideea că, în anumite condiţii,
acţiunea factorilor care acţionează asupra cursului de schimb poate fi deturnată de la
sensurile consacrate. Aceasta se reflectă şi în faptul că dependenţa cursului de schimb de
factori reali nu este suficient de puternică pentru a explica evoluţia cursului pe termen scurt,
semnalele fiind distorsionate de:
a - Nivelul şi evoluţia deficitului contului curent al balanţei de plăţi externe. În mod
normal, majorarea deficitului de cont curent ar trebui să constituie un factor de presiune
înspre deprecierea monedei naţionale. În România, dimensiunea deficitului de cont curent nu
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a constituit mereu un semnal coerent pentru evoluţia cursului de schimb datorită: a)
distorsionării mărimii soldului contului curent (reflectată şi de neconcordanţele între
operaţiunile de cont curent şi volumul tranzacţiilor pe piaţa valutară) prin „deghizarea‖ unor
ieşiri de capital sub forma plăţilor curente, şi insuficienţa surselor de colectare a datelor
pentru balanţa de plăţi externe şi b) majorării artificiale a deficitului de cont curent prin
stimularea preferenţială a unor importuri, întârzierea restructurării întreprinderilor cu pierderi,
şi dependenţă crescută faţă de importuri, a multor întreprinderi nou înfiinţate care au nevoie
de importuri calitative din străinătate pentru a putea exporta scump au forţat menţinerea unei
dependenţe puternice a exportului de import. În aceste condiţii, relansarea economică prin
export a stimulat exporturile cu grad redus de prelucrare şi s-a dovedit puţin eficientă în
limitarea deficitului de cont curent.
b - Nivelul rezervelor valutare. În pofida creşterii continue a rezervelor valutare
administrate de BNR după 1999, capacitatea de intervenţie a băncii centrale pe piaţa
valutară a fost diminuată de creşterea volumului tranzacţiilor pe această piaţă într-un ritm
superior celui al rezervelor valutare, pe măsura deplasării monopolului de la băncile cu
capital de stat către reprezentanţele băncilor străine. În plus, în perioada în care influxurile
financiare străine s-au amplificat (1996-1997 şi după 2003), capacitatea BNR de a le atrage
în rezerve a fost limitată de obiectivele politicii monetare. Cu toate acestea, intervenţiile BNR
pe piaţa valutară, prin cumpărări şi vânzări de USD, şi apoi de EUR, au avut drept scop
(reuşit de cele mai multe ori) influenţarea evoluţiei cursului de schimb al leului faţă de USD,
şi respectiv faţă de EUR. Deci, nivelul ratei de schimb a monedei naţionale faţă de moneda
de referinţă a fost uşor distorsionată de intervenţiile BNR pe piaţa valutară.
c - Diferenţialul inflaţiei. În condiţiile existenţei unor preţuri controlate administrativ,
rata inflaţiei nu semnalează corect dimensiunea deprecierii necesare, contribuind la întărirea
artificială a monedei naţionale şi majorând presiunile speculative. După cum s-a putut
constata, ―calmarea‖ pieţei valutare s-a produs abia după acomodarea efectelor ultimei
liberalizări a preţurilor din 1997.
Aceste particularităţi arată că, în timp, factorii nu influenţează uniform cursul de
schimb, ceea ce înseamnă, implicit, că trebuie luaţi în considerare în ansamblu pentru a
detecta abaterile cursului de la nivelul de echilibru.
În România, dinamica efectivă a cursului a reflectat confluenţa a două opţiuni
doctrinare: ca instrument de influenţare a balanţei de plăţi şi/sau ca pârghie antiinflaţionistă.
La nivelul politicilor macroeconomice s-a urmărit deprecierea monedei naţionale pentru
stimularea exporturilor, dar a existat preocuparea de a nu afecta prea mult nivelul preţurilor
(prin importuri).
În ţara noastră, evoluţia cursului de schimb al leului este influenţată de amploarea
fluxurilor speculative de capital, atrase de rata mai ridicată a dobânzii din România, dar şi de
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evenimentele şi stabilitatea politico-economică internă şi internaţională, de declaraţiile şi
atitudinile agenţiilor de rating şi a organismelor financiare internaţionale faţă de România,
precum şi de aşteptările populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice.
Astfel, în acest articol, încercăm să surprindem măsura în care evoluţia cursului de
schimb nominal şi real al leului în raport cu USD şi cu EUR, pe parcursul perioadei 19902012 influenţează trendul balanţei comerciale a României.

Metodologie şi surse de date
Pentru a analiza măsura în care trendul cursului de schimb al leului explică evoluţia
balanţei comerciale româneşti în perioada 1990-2012 am utilizat instrumentul elasticitate. Am
luat în considerare atât cursul de schimb leu/USD, cât şi cursul de schimb leu/EUR, nominal
şi real (vezi tabelul nr. 1 din anexă).
În vederea sporirii relevanţei analizei noastre, dar şi pentru a asigura continuitate şi
uniformitate, am utilizat datele statistice145 furnizate de Banca Naţională a României pentru
perioada 1990-2012.
Totodată am utilizat Condiţia Marshall–Lerner (denumită după Alfred Marshall şi
Abba P. Lerner), care este considerată argumentul tehnic pentru care reducerea valorii unei
monede naţionale poate contribui la îmbunătăţirea imediată a balanţei comerciale, ca
subcomponetă a balanţei de plăţi (Rose, A. K., 1991). Condiţia Marshall-Lerner (MLR) explică
evoluţia importurilor şi a exporturilor în funcţie de modificările ratei de schimb nominale (şi
reale), ţinând cont de elasticitatea importurilor, respectiv a exporturilor în funcţie de preţ.
Conform MLR, devalorizarea /deprecierea monedei naţionale va duce la îmbunătăţirea
balanţei comerciale a unei ţări dacă suma elasticităţii în funcţie de preţ a cererii interne
pentru importuri şi a elasticităţii în funcţie de preţ a cererii externe de exporturi este
supraunitară. Dacă, din contră, suma celor două elasticităţi este subunitară, deoarece
cererea internă pentru importuri şi cererea externă de exporturi sunt inelastice la preţ pentru
produsele tradable, atunci balanţa comercială se înrăutăţeşte ca urmare a devalorizării
/deprecierii monedei naţionale.
Pentru a vedea dacă deprecierea monedei naţionale deţine premisele teoretice
pentru a avea efecte pozitive asupra balanţei comerciale a României, am calculat indicatorul
MLR, prin însumarea elasticităţilor exporturilor şi importurilor în funcţie de variaţia cursurilor
de schimb leu/(ECU)EUR şi leu/USD, real şi nominal. Rezultatele sunt prezentate în tabelul
nr. 1 din anexă.

145

Menţionăm că am utilizat pentru perioada 1990 -1999, cursul de schimb interbancar în termeni nominali (comunicat de
BNR) exprimat în ROL, în timp ce pentru perioada 2000 – 2012 am folosit cursul de schimb exprimat în RON. Menţionăm că
la data de 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, a fost denominată astfel încât 1 leu nou a echivalat cu 10 000 lei
vechi, totuşi pentru uniformizarea şi comparabilitatea datelor am utilizat cursul RON încă din 2000, acest an marcând
trecerea la o perioadă de stabilitate şi creştere economică. Pentru moneda europeană, până în anul 1999 ne-am raportat la
moneda de cont ECU, pentru ca apoi, odată cu lansarea euro să ne raportăm calculele la aceasta.
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Determinarea influenţei cursului de schimb al monedei naţionale
asupra evoluţiei balanţei comerciale în România - rezultate obţinute
Evoluţia cursului de schimb nominal şi real al leului a explicat doar într-o anumită
măsură trendul ascendent al exporturilor în România în perioada 1990-2012, acestea
dovedindu-se puţin sensibile la deprecierea cursului de schimb (vezi Tabel nr. 1 din anexă),
fiind influenţate de alţi factori cu efect mai puternic, în principal de cei care ţin de starea
economiei româneşti. Deprecierea monedei naţionale a determinat mai curând un
comportament de creştere a încasărilor în lei.
Elasticitatea subunitară a exporturilor româneşti în raport cu rata de schimb leu/USD
se explică şi prin incapacitatea structurilor de producţie ale economiei ţării noastre de a
răspunde rapid stimulilor ratei de schimb şi variaţiilor cererii externe.
Valorile mari înregistrate în 2003, 2004, 2006, 2008 şi 2010 şi 2011 arată, teoretic, o
relaţie perfect elastică între exporturi şi cursul de schimb leu/USD. Ponderea exporturilor
exprimate în USD în exporturile totale ale ţării noastre a scăzut pe fondul intensificării
relaţiilor comerciale cu UE, astfel putem spune că valorile mari ale elasticităţii din aceşti ani
au o slabă fundamentare economică, în condiţiile în care elasticitatea exporturilor de bunuri
în funcţie de cursul de schimb leu/USD înregistrată până în 2002 a fost foarte mică. O
explicaţie a valorilor mari ale indicatorului înregistrate în majoritatea anilor perioadei 20032011 poate consta fie într-o menţinere inerţială a răspunsului exporturilor la variaţiile cursului
de schimb leu/USD, fie în păstrarea, într-o proporţie mai mică, dar posibil mai puternică, a
legăturilor comerciale cu pieţele transatlantice.
Doar în 2002, 2003, 2008 şi 2010 (când se înregistrează elasticităţi supraunitare,
cursul leu/USD se depreciază, iar exporturile cresc), şi în 1991 şi 1998 (când exporturile
scad, iar elasticităţile sunt subunitare) deprecierea cursului leu/USD poate explica evoluţia
exporturilor româneşti de bunuri.
În concluzie, evoluţia ratei de schimb reale leu/USD nu influenţează decât într-o
foarte mică măsură evoluţia exporturilor româneşti. Acest fenomen se explică şi prin
majorarea continuă a preţurilor interne, în perioada analizată, care au acţionat asupra
exporturilor româneşti în sensul reducerii acestora, prin calitatea produselor oferite la export
de ţara noastră, prin capacitatea de producţie limitată a economiei României şi prin
diminuarea importanţei exporturilor în USD începând cu 1999.
Până în 1999, comerţul exterior al României s-a desfăşurat preponderent în USD,
de aceea considerăm că rata leu/ECU nu a avut premisele pentru a fi un factor explicativ
foarte important al evoluţiei exporturilor şi importurilor româneşti înainte de 1999.
Deşi moneda naţională s-a apreciat nominal şi real în raport cu euro în 2005, 2006,
2007 şi 2010, pe fondul aprecierii nominale şi al reducerii inflaţiei, exporturile şi-au menţinut
rata de creştere robustă, efectul aprecierii fiind limitat şi ca urmare a efectuării de către
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aceeaşi agenţi economici atât a operaţiunilor de export, cât şi a celor de import (idee
susţinută de gradul mare de schimburi intra grupe de produse), sau /şi a creşterii
productivităţii muncii, care a acoperit o parte din impactul negativ al aprecierii şi al lagurilor,
deprecierea reală a monedei naţionale din anii anteriori producându-şi efectele.
Doar în 2000, 2004, 2008 şi 2011, deprecierea reală a cursului de schimb leu/euro a
susţinut creşterea exporturilor de bunuri, elasticitatea fiind supraunitară.
În concluzie, rata de schimb reală leu/(ECU)EUR constituie factor explicativ pentru
evoluţia exporturilor doar în câţiva ani ai perioadei 1990-2012 (vezi Tabel nr. 1 din anexă),
ceea ce înseamnă că, pe lângă cursul de schimb leu/EUR, asupra exporturilor româneşti mai
acţionează şi alţi factori cu influenţă mai puternică.
Evoluţia importurilor pe parcursul perioadei 1990-2012 nu este justificată de trendul
cursului de schimb al leului, decât în mică măsură şi punctual (vezi Tabel nr. 1 din anexă).
Elasticitatea scăzută şi/sau negativă a importurilor până în 2002, la deprecierea monedei
naţionale reconfirmă necesitatea corelării politicii cursului de schimb cu celelalte politici
macroeconomice, în special cu politicile de stabilizare şi ajustare macroeconomică, în
vederea îmbunătăţirii situaţiei balanţei comerciale. Totodată, o serie de estimări arată un
curs de schimb efectiv în anii 2005 şi 2006 sub cel de echilibru, semnificând că aprecierea
cursului nu este justificată de factorii fundamentali, precum creşterea productivităţii, evoluţia
activelor externe nete şi gradul de deschidere a economiei, cursul de schimb devenind într-o
proporţie mai ridicată unul financiar şi mai puţin unul comercial ( Dumitru I., 2006). Mai mult,
traiectoria cursului de schimb din România sugerează că acesta este mai degrabă sensibil la
structura importurilor şi a exporturilor decât la evoluţia volumului acestora.
Deprecierea monedei naţionale în raport cu USD influenţează importurile, în sensul
reducerii valorii acestora în valută, doar în patru ani: 1991, 1997, 1999 şi 2009 în restul
perioadei, crescând cheltuielile cu importurile.
Valorile mari ale elasticităţilor înregistrate în 2003 şi 2004 arată, teoretic, o relaţie
perfect elastică între importuri şi cursul de schimb leu /USD. În condiţiile în care, ponderea
importurilor în USD în importurile totale ale ţării noastre a scăzut pe fondul intensificării
relaţiilor comerciale cu UE, valorile mari ale elasticităţii din aceşti ani au un slab fundament
economic, şi îşi pot găsi parţial explicaţia fie într-o menţinere inerţială a răspunsului
importurilor la variaţiile cursului de schimb leu/USD, fie în păstrarea, într-o proporţie mai
mică, dar posibil mai puternică, a legăturilor comerciale cu pieţele de dincolo de ocean.
Este normal să existe o corelaţie slabă între cursul de schimb leu/USD şi comerţul
exterior românesc după 1999, dacă luăm în considerare faptul că majoritatea relaţiilor
comerciale ale ţării noastre se desfăşoară cu ţările UE, în euro.
Evoluţia cursului leu/(ECU)EUR explică evoluţia importurilor doar în anii 1991, 1992,
1999, 2005, 2006, 2007, 2009 şi 2010 din toată perioada 1990-2012, ceea ce implică faptul
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că evoluţia importurilor s-a datorat mai mult altor cauze, decât evoluţiei cursului
leu/(ECU)EUR.
Elasticitatea scăzută a importurilor la deprecierea monedei naţionale reconfirmă
necesitatea corelării politicii cursului de schimb cu celelalte politici macroeconomice, în
special cu politicile de stabilizare şi ajustare macroeconomică, în vederea îmbunătăţirii
situaţiei balanţei comerciale.
În ţara noastră, aflată o lungă perioadă de timp în proces de restructurare a bazelor
de materii prime şi de retehnologizare, dar şi de relaxare a consumului în sensul creşterii în
perioada post-decembristă, deprecierea reală a monedei naţionale nu reuşeşte să producă
diminuarea importurilor, acestea crescând în toată perioada 1991-2012, cu excepţia anilor
1991, 1997, 1999 şi 2009. Dintre aceştia, doar în 1991 şi 2009, deprecierea reală a cursului
de schimb leu/USD are efect de reducere asupra importurilor. În plus, aprecierea reală a
leului faţă de USD explică creşterea importurilor în 2005, 2006, 2007 şi 2011.
Valorile mari înregistrate în 2004, 2006 şi 2008 arată, teoretic, o relaţie perfect
elastică între cei doi indicatori. Departe de a evidenţia o influenţă puternică a evoluţiei
cursului real leu/USD asupra importurilor româneşti, aceste valori pot fi explicate mai
degrabă prin evoluţia independentă a importurilor de traiectoria cursului de schimb real
leu/USD, pe fondul scăderii ponderii importurilor româneşti în USD în favoarea celor în EUR,
ca urmare a intensificării relaţiilor comerciale cu UE.
În concluzie, importurile româneşti sunt influenţate doar în mică măsură, şi punctual,
de evoluţia cursului de schimb real leu/USD, în mai mare măsură fiind influenţate de alţi
factori, în principal de cei care ţin de starea economiei româneşti.
În România, deprecierea reală a monedei naţionale în raport cu euro nu
influenţează importurile, în sensul reducerii valorii acestora în valută, decât în doi ani: 1991 şi
2009. În plus, aprecierea reală a cursului leu/EUR din perioada 2005-2007 şi din 2010
antrenează creşterea importurilor româneşti de bunuri.
Prin urmare, indicatorul elasticitatea importurilor în funcţie de cursul real leu/EUR
arată că evoluţia importurilor de bunuri ale României nu este explicată decât în mică măsură
de trendul ratei reale leu/EUR, cu excepţia anilor 1991, 2005, 2006, 2007, 2009 şi 2010. În
toţi ceilalţi ani, fie importurile cresc, deşi moneda naţională se depreciază real în raport cu
euro, fie elasticitatea importurilor în raport cu rata de schimb reală leu/euro este subunitară.
Valorile Marshall-Lerner Restrictions (MLR), subunitare înregistrate în mulţi ani ai
perioadei analizate, (vezi Tabel nr. 1 din anexă), arată că, în România, trendul monedei
naţionale în raport cu USD şi cu EUR influenţează evoluţia balanţei comerciale în direcţia
îmbunătăţirii soldului doar în câţiva ani ai perioadei 1991-2012 (1991 (euro şi USD real),
1997 (ECU real), 2002 (euro şi USD nominal şi USD real), 2009 (euro şi USD nominal şi
real), 2011 (euro nominal şi real) şi 2012 (USD nominal şi real)). Valorile MLR arată că
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evoluţia cursurilor de schimb leu/euro şi leu/USD nominale şi reale influenţează soldul
balanţei comerciale în direcţia creşterii soldului negativ în următorii ani: 1992 (euro şi USD
nominal şi real), 1995 (euro şi USD real), 1996 (euro şi USD nominal şi real), 1998 (euro şi
USD nominal şi real), 2001 (euro şi USD real şi USD nominal), 2003 (euro nominal şi real).
De asemenea, un semn mare de întrebare privind influenţa evoluţiei cursului de schimb
asupra comerţului exterior al ţării noastre îl constituie fluctuaţiile ample ale MLR de la an la
an (vezi graficul 1).

Graficul 1 – Evoluţia MLR pentru curs real (MLRCSr) în raport cu euro sau USD
în perioada 1990-1999, respectiv 2000-2012
Sursa: date BNR, vezi tabel 1 anexă
Valorile foarte mari înregistrate de MLR calculat pentru cursul leu/USD în 2003 şi
2004 nu arată efectul deprecierii ratei nominale leu/USD în sensul diminuării deficitului
balanţei comerciale, în aceşti ani, soldul comercial negativ crescând, deci nu reflectă o
legătură puternică între deprecierea cursului nominal leu/USD şi evoluţia comerţului exterior
românesc.
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Prin urmare, în România, cursul de schimb nu a contribuit decât în foarte mică
măsură la reducerea deficitului comercial în perioada 1991-2012.
Evoluţia reală a leului faţă de USD şi EUR contribuie la înrăutăţirea balanţei
comerciale în mai mare măsură comparativ cu rata de schimb nominală.
Cu excepţia câtorva ani (1991 (real), 1992 (nominal şi real), 1995 (real), 1996
(nominal şi real), 1998 (nominal şi real), 2001 (nominal şi real), 2002 (nominal şi real), 2009
(nominal şi real) şi 2012 (nominal şi real)), în România, conform condiţiei Marshall-Lerner,
deprecierea monedei naţionale în raport cu USD nu influenţează evoluţia balanţei
comerciale. Aprecierea nominală a leului faţă de USD din perioada 2004-2007 şi aprecierea
reală din anii 2005, 2006 şi 2007, contribuie la deteriorarea soldului balanţei comerciale.
Aprecierea nominală a leului faţă de euro între 2005 şi 2007 şi în 2010, corelată cu
valorile supraunitare ale MLR, arată că evoluţia cursului de schimb leu/euro este factor
explicativ al deteriorării soldului balanţei comerciale în aceşti ani.
În ceea ce priveşte cursul real leu/euro, deprecierea reală a monedei naţionale în
raport cu euro influenţează evoluţia balanţei comerciale doar în 1991, 1992, 1995, 1996,
1997, 1998, 2001 şi 2003, 2009 şi 2011), în România, conform condiţiei Marshall-Lerner.
Aprecierea reală a leului faţă de euro din perioada 2005-2007 şi în 2010 antrenează
creşterea soldului balanţei comerciale.
În interpretarea rezultatelor, trebuie să se ţină cont de faptul că relaţiile comerciale
ale României s-au desfăşurat preponderent în USD până în 1998, începând cu 1999,
acestea derulându-se mai mult în EUR.
Calculul MLR arată că trendul monedei naţionale în raport cu USD şi cu EUR
influenţează evoluţia balanţei comerciale, doar în câţiva ani ai perioadei 1991-2012, şi în
mare parte în sensul deteriorării acesteia. Trendul real al leului faţă de USD şi EUR
contribuie la înrăutăţirea balanţei comerciale în mai mare măsură comparativ cu rata de
schimb nominală. Deci, în România, cursul de schimb nu a acţionat decât în foarte mică
măsură în direcţia diminuării deficitului comercial, în perioada 1991-2012.
Desfăşurarea relaţiilor comerciale ale României preponderent în euro, după 1999
poate explica influenţa redusă a cursului nominal şi real leu/USD asupra exporturilor şi
importurilor româneşti între 1999 şi 2012.
O posibilă explicaţie a efectelor negative ale evoluţiei cursului de schimb al monedei
naţionale asupra balanţei comerciale a ţării noastre constă în faptul că deprecierea leului are
loc în condiţiile ocupării aproape complete a capacităţilor de producţie, acestea reducânduse dramatic ca urmare a privatizărilor şi restructurărilor de după 1990, şi a menţinerii la un
nivel scăzut a productivităţii muncii. În această situaţie, în loc să producă îmbunătăţirea
balanţei comerciale, deprecierea monedei naţionale a determinat creşterea preţurilor interne,
generând inflaţie şi pierdere de competitivitate a produselor autohtone în raport cu cele
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străine. În plus, diminuarea valorii monedei naţionale s-a produs pe termen mediu şi lung.
Pentru a fi eficientă, în sensul stimulării exporturilor, deprecierea monedei naţionale trebuie
să se producă „punctual‖ (pe termen scurt) şi în „doze homeopate‖.
De asemenea, pentru ca deprecierea monedei naţionale să fie eficientă, este
necesar ca efectele produse de aceasta asupra preţurilor (creşterea preţurilor interne ale
produselor importate şi ale celor care conţin produse importate) să nu fie rapid erodate de o
creştere a salariilor. Altfel, avantajul de competitivitate obţinut prin reducerea valorii monedei
naţionale este trecător şi implicit nesemnificativ.
O altă explicaţie a influenţei reduse a deprecierii monedei naţionale asupra soldului
balanţei comerciale româneşti constă în faptul că, teoretic, scăderea valorii monedei
naţionale stimulează exporturile, dar blochează importurile, însă exporturile româneşti conţin
produse din import, prin urmare deprecierea monetară contribuie în cele din urmă la
temperarea exporturilor.
Manifestarea comportamentului de marjă slăbeşte condiţiile care garantează,
conform teoremei elasticităţilor critice, că devalorizarea /deprecierea monedei naţionale
ameliorează soldul comercial, deoarece blochează o parte din efectele variaţiei ratei de
schimb nominale asupra preţurilor. Astfel, se poate ca strategia de profit să constituie motivul
pentru care, nici exporturile şi nici importurile nu par a fi influenţate de evoluţia cursurilor de
schimb leu/USD şi leu/EUR, iar deprecierea cursului de schimb leu/USD şi leu/EUR nu
provoacă ameliorarea soldului balanţei comerciale. Dar, pentru a adopta acest tip de
strategie exportatorii trebuie să fie în situaţia vânzătorului puternic sau monopolistului (de a
face preţul pe piaţă), adică să ofere un produs diferenţiat cu cerere inelastică la preţ.
Exportatorii români rareori se găsesc în situaţia care să le permită să adopte un
comportament de marjă, atât prin prisma cotei de piaţă cât şi a produselor. Prin urmare,
efectul redus al deprecierii monedei naţionale în raport cu USD şi cu EUR asupra evoluţiei
exporturilor şi importurilor româneşti nu poate fi explicat prin comportamentul de marjă al
exportatorilor români.

O serie de concluzii
Evoluţia nominală şi reală a monedei naţionale pe parcursul perioadei 1991-2012,
atât în raport cu USD, cât şi în raport cu EUR, influenţează foarte puţin atât exporturile, cât şi
importurile româneşti, ceea ce implică faptul că trendul comerţului exterior al ţării noastre s-a
datorat altor factori cu influenţă mai puternică decât evoluţia cursului de schimb, în principal
a celor care ţin de starea economiei româneşti. Astfel, evoluţia cursului de schimb nominal şi
real explică doar într-o anumită măsură trendul ascendent al exporturilor, acestea
dovedindu-se puţin sensibile la deprecierea cursului de schimb. Nici evoluţia importurilor pe
parcursul perioadei 1990-2012 nu este justificată de trendul cursului de schimb, decât în
mică măsură şi punctual. Elasticitatea scăzută a importurilor la deprecierea monedei
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naţionale reconfirmă necesitatea corelării politicii cursului de schimb cu celelalte politici
macroeconomice, în special cu politicile de stabilizare şi ajustare macroeconomică, în
vederea îmbunătăţirii situaţiei balanţei comerciale.
Este normal să existe o corelaţie slabă între cursul de schimb leu/USD şi comerţul
exterior românesc după 1999, dacă luăm în considerare faptul că majoritatea relaţiilor
comerciale ale ţării noastre se desfăşoară cu ţările UE, în euro.
Calculul Marshall-Lerner Restrictions (MLR) arată că trendul monedei naţionale în
raport cu USD şi cu EUR influenţează evoluţia balanţei comerciale, doar în câţiva ani ai
perioadei 1991-2012 şi mai mult în sensul deteriorării acesteia. Trendul real al leului faţă de
USD şi EUR contribuie la înrăutăţirea balanţei comerciale în mai mare măsură comparativ cu
rata de schimb nominală. Deci, în România, cursul de schimb nominal şi real al monedei
naţionale nu a acţionat decât în foarte mică măsură în direcţia diminuării deficitului comercial,
în perioada analizată.
De asemenea, un semn mare de întrebare privind influenţa evoluţiei cursului de
schimb asupra comerţului exterior al ţării noastre îl constituie fluctuaţiile ample ale MLR de la
an la an.
În vederea menţinerii stabilităţii cursului de schimb, Banca Naţională a României
cheltuieşte sume considerabile de bani, asigurând totodată o competitivitate temporară a
economiei româneşti. Aceasta ar trebui de fapt susţinută de producţia autohtonă de bunuri şi
servicii şi doar marginal de evoluţia favorabilă a cursului de schimb, făcând ca intervenţia
băncii naţionale pe piaţa valutară în vederea deprecierii monedei naţionale să nu fie
necesară decât rareori şi doar atunci când piaţa valutară manifestă condiţii deosebite.
Pentru ca devalorizarea /deprecierea monedei naţionale să amelioreze soldul
comercial, exportatorii români ar trebui să fie în situaţia unui vânzător puternic sau a unui
monopolist care să ofere un produs deosebit, diferenţiat cu o cerere inelastică la preţ şi care
să le permită să impună preţul pe piaţă. Această situaţie deşi nu îi caracterizează
deocamdată pe exportatorii români nu este totuşi imposibil de atins. O serie de produse
deosebite, originale, naturale (ex. produse agricole tradiţionale, bio) sau cu un grad de
cercetare, dezvoltare şi inovare ridicat (ex. produse ale industriei IT, produse farmaceutice
etc.) pot fi obţinute şi comercializate peste hotare de numeroşi producători naţionali dacă se
fac investiţii în domeniile în care România deţine avantaje competitive şi comparative.
Astfel, soluţia cea mai potrivită pentru creşterea exporturilor şi a încasărilor valutare
ar trebui să fie mai puţin bazată pe evoluţiile cursului de schimb şi mai mult pe îmbunătăţirea
competitivităţii externe, prin reducerea costurilor unitare, prin importarea de noi tehnologii
sau prin perfecţionarea tehnologiilor existente, care să permită obţinerea unor produse
calitative cu valoare adăugată mare şi nu în ultimul rând, prin creşterea eficienţei în utilizarea
resurselor autohtone.
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ANEXĂ
Tabel 1
Influenţa evoluţiei cursului de schimb asupra balanţei comerciale a României
Indicatori

1990 1991 1992 1993 1994

IPC

Cursul
de
schimb
interbancar în termeni
nominali (comunicat de
BNR) (CSn)

Cursul
de
interbancar în
reali (CSr)
(CSn/IPC)

schimb
termeni

Elasticitatea
exportului
de bunuri în funcţie de
cursul de schimb nominal
(EX(CSn))
Elasticitatea importurilor
de bunuri în funcţie de
cursul de schimb nominal
(EM(CSn))
Elasticitatea
exportului
de bunuri în funcţie de
cursul de schimb real
(EX(CSr)
Elasticitatea importurilor
de bunuri în funcţie de
cursul de schimb real
(EM(Cr))
MLR pentru curs nominal
(MLRCSn)
MLR pentru curs real
(MLRCSr)

Nivel mediu
anual (%)
Ritm anual (%)
Nivel mediu
anual
(ROL/ECU)
Ritm anual (%)
Nivel mediu
anual (ROL
/USD)
Ritm anual (%)
Nivel mediu
anual (ROL
/ECU)
Ritm anual (%)
Nivel mediu
anual (ROL
/USD)
Ritm anual (%)

1995

1996

1997

1998

1999

105,1 270,2 310,4 356,1 236,7 132,3 138,8 254,8 159,1 145,8
-

157,1 14,9 14,7 -33,5

4,9

83,6

-37,6

-8,4

884,6 1967,1 2630

3863

8091

9989

16296

193,8 355,5 121,2 122,4 33,7

46,9

109,5 23,5

29,9 87,8 400
-

22,4 76,4 307,9 760
-

-44,1

1655,1 2033,3 3082,6 7168

240,6 303,1 146,8 117,7 22,8

51,6

63,1

8875,5 15333

132,5 23,8

72,7

28,4 32,5 128,8 248,4 831,1 1987,9 2783,1 3175,4 6278,4 11176,9
-

14,3 296,5 92,8 234,5 139,2 40

14,1

97,7

78

21,3 28,3 99,2 213,4 699,2 1536,8 2220,9 2813,2 5578,6 10516,5
-

32,5 250,9 115,1 227,6 119,8 44,5

26,7

98,3

88,5

ECU

-

-0,07 -0,03 0,21 0,19

0,54

0,12

0,14

-0,05

0,13

USD

-

-0,11 0,01 0,08 0,22

1,25

0,04

0,03

-0,06

0,03

ECU

-

-0,16 -0,01 0,13 0,06

0,97

0,32

0,09

0,22

-0,09

USD

-

-0,17 0,03 0,03 0,08

1,95

0,22

-0,01

0,21

-0,15

ECU

-

-1

0,13

0,14

1,12

-0,01

0,11

USD

-

-0,80 0,01 0,11 0,11

0,24

0,05

0,16

-0,02

0,03

ECU

-

-2,22 -0,02 0,17 0,03

0,24

0,37

0,67

0,05

-0,07

USD

-

-1,26 0,03 0,04 0,04

0,37

0,25

-0,05

0,05

-0,12

ECU
USD
ECU
USD

-

0,23
0,28
3,22
2,06

1,51
3,2
0,37
0,61

0,44
0,26
0,51
0,3

0,23
0,04
1,79
0,21

0,27
0,27
0,06
0,07

0,22
0,18
0,18
0,15

-0,03 0,27 0,1

0,04
0,04
0,05
0,04

0,34
0,11
0,44
0,15

0,25
0,3
0,13
0,15

Sursa: Rapoarte anuale şi buletine lunare ale Băncii Naţionale a Românei şi calcule proprii

Indicatorii din tabel s-au calculat după formulele următoare:

X m  X m 1
 100
X m 1
EX(CSn)=
,
CS nm  CS nm1
 100
CS nm1
Unde:
Xm sunt exporturile de bunuri în anul pentru care se calculează indicatorul;
Xm-1 sunt exporturile în anul anterior celui pentru care se calculează indicatorul,
CSnm este cursul de schimb nominal în anul pentru care se calculează indicatorul,
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CSnm-1 este cursul de schimb nominal în anul anterior celui pentru care se
calculează indicatorul.

M m  M m 1
 100
M m 1
EM(CSn) =
,
CS nm  CS nm1
 100
CS nm1
Unde:
Mm sunt importurile de bunuri în anul pentru care se calculează indicatorul,
Mm-1 sunt importurile în anul anterior celui pentru care se calculează indicatorul,
CSnm este cursul de schimb nominal în anul pentru care se calculează indicatorul,
CSnm-1 este cursul de schimb nominal în anul anterior celui pentru care se
calculează indicatorul.

EX(CSr) =

X m  X m 1
 100
X m 1
,
CS rm  CS rm1
 100
CS rm1

Unde:
Xm sunt exporturile de bunuri în anul pentru care se calculează indicatorul;
Xm-1 sunt exporturile în anul anterior celui pentru care se calculează indicatorul,
CSrm este cursul de schimb în termeni reali în anul pentru care se calculează
indicatorul,
CSrm-1 este cursul de schimb în termeni reali în anul anterior celui pentru care se
calculează indicatorul.

M m  M m 1
 100
M m 1
EM(CSr) =
,
CS rm  CS rm1
 100
CS rm1
Unde:
Mm sunt importurile de bunuri în anul pentru care se calculează indicatorul,
Mm-1 sunt importurile în anul anterior celui pentru care se calculează indicatorul,
CSrm este cursul de schimb în termeni reali în anul pentru care se calculează
indicatorul,
CSrm-1 este cursul de schimb în termeni reali în anul anterior celui pentru care se
calculează indicatorul.
MLRCSn = EX(CSn) + EM(CSn)
MLRCSr = EX(CSr)+ EM(CSr)
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Tabel 1 (continuare)
Indicatori

IPC

Cursul
de
schimb
interbancar
în
termeni
nominali
(comunicat
de BNR)

Cursul
de
schimb
interbancar
în
termeni
reali

2000
Nivel
mediu
anual (%)
Ritm anual
(%)
Nivel
mediu
anual
(RON/EUR)
Ritm anual
(%)
Nivel
mediu
anual (RON
/USD)
Ritm anual
(%)
Nivel
mediu
anual (RON
/EUR)
Ritm anual
(%)
Nivel
mediu
anual (RON
/USD)
Ritm anual
(%)

Elasticitatea
exporturilor EUR
de bunuri în
funcţie
de
cursul
de USD
schimb
nominal
Elasticitatea
importurilor EUR
de bunuri în
funcţie
de
cursul
de USD
schimb
nominal
Elasticitatea
EUR
exporturilor
de bunuri în
funcţie
de USD
cursul
de
schimb real
Elasticitatea
importurilor EUR
de bunuri în
funcţie
de
USD
cursul
de
schimb real
MLR pentru EUR
curs nominal USD
MLR pentru EUR
curs real
USD

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

145,7 134,5 122,5 115,3 111,9 109

106,6 104,8 107,85 105,59 106,09 105,79 103,33

-0,07

-2,2

-7,7

-8,9

-5,9

-2,9

-2,6

-1,7

2,87

-2,10

0,47

-0,28

-2,3

1,9956 2,6027 3,1255 3,7556 4,0532 3,6234 3,5245 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,4560

22,5

30,4

20,1

20,2

7,9

-10,6

-2,7

-5,3

10,3

15,1

-0,6

0,7

5,1

2,1693 2,9061 3,3056 3,3200 3,2637 2,9137 2,8090 2,4383 2,5189 3,0493 3,1779 3,0486 3,4682

41,5

33,9

13,7

0,4

-1,7

-10,7

-3,6

-13,2

3,3

21,1

4,2

-4,1

13,8

1,3697 1,9351 2,5514 3,2572 3,6222 3,3242 3,3075 3,1844 3,4146 4,0130 3,9682 4,0060 4,3124

22,5

41,3

31,8

27,7

11,2

-8,2

-0,5

-3,7

7,3

17,5

-1,1

1,0

7,6

1,4889 2,1607 2,6984 2,8794 2,9166 2,6731 2,6361 2,3266 2,3356 2,8879 2,9955 2,8817 3,3564

41,6

45,1

24,9

6,7

1,3

-8,3

-1,4

-11,7

0,4

23,6

3,7

-3,8

16,5

1,8

0,4

0,8

0,3

2,7

-1,6

-5,9

-2,7

1,3

-0,9

-44,0

31,8

-0,1

0,5

0,3

1,6

62,4

-19,5

-1,6

-4,8

-1,9

6,5

-0,8

5,3

-6,7

-0,6

1,9

0,7

0,4

0,6

3

-2,3

-9,2

-4,9

1,1

-2,1

-38,8

25,8

-0,1

0,6

0,6

1,1

78,4

-21,3

-2,3

-7,3

-2,8

5,8

-1,7

4,6

-5,6

-0,6

1,8

0,3

0,5

0,2

1,9

-2,1

-32,2

-3,8

1,9

-0,8

-25,5

22,3

-0,1

0,5

0,2

0,9

4,1

25,7

-2,1

-12,4

-2,1

56,0

-0,8

6,0

-7,1

-0,5

1,9

0,5

0,3

0,4

2,1

-2,9

-50

-7

1,6

-1,8

-22,5

18,0

-0,1

0,6

0,4

0,6

5,1

27,9

-2,9

-18,9

-3,2

49,8

-1,5

5,2

-6,0

-0,5

3,7

1,1

1,2

0,9

5,7

3,9

15,1

7,6

2,4

3

82,8

57,6

0,2

1,1

0,9

2,7

140,8 40,8

3,9

12,1

4,7

12,3

2,5

9,9

12,3

1,2

3,7

0,8

0,8

0,6

4

5

82,2

10,8

3,5

2,6

48

40,3

0,1

1,1

0,6

1,5

9,2

53,6

5

31,3

5,3

105,8 2,3

11,2

13,2

1,0

Sursa: Rapoarte anuale şi buletine lunare ale Băncii Naţionale a Românei şi calcule proprii
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THE ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM IN ROMANIA
Oana MIONEL146, PhD.
Cristina MIHĂESCU147, PhD. student
Abstract: The topic of this paper is electronic payment in Romania, but it also
presents the Romanian consumer behaviour regarding the use of this payment within daily
transactions. The starting point of the article is based on the wide development of information
and telecommunication technology, a phenomenon which has been growing in Romania
since 1990. Nowadays, the system of electronic payment is considered the most dynamic
part of computerized economy and it consists of three main parts: payment by card,
electronic commerce and electronic interbank and intercompany funds transfer.
Keywords: electronic payment instruments, electronic signature, internet banking
JEL Classification: J33

1. General view
The wide development of information technology and telecommunication starting at
the end of the XXth century has lead to a significant development of the electronic payment
domain. The electronic payment system is considered the most dynamic part of
computerized, digital, local, regional and global economy. The electronic payment system
consists of three main parts: payment by card, electronic commerce and electronic interbank
and

intercompany funds transfer. These parts could not exist without the wide

telecommunication networks such as Visa, MasterCard, the Internet or SWIFT. The
electronic payment has multiple and clear advantages: significant growth of goods and
service trade, fewer restrictions on trade because of geographic barriers, comfort and speed,
low costs, diminishing underground economy.
Discussing electronic payment involves three main topics: the first one refers to the
electronic payment instruments (card, check, money order), the second topic is the electronic
signature and the last one tries to offer an image of internet banking. All these are real
challenges for traders when they are willing to implement a payment system which should be
regarded as safe and comfortable by the customers.
The theoretical and scientific background of this study has been attentively selected
in order to identify the electronic payment instruments and modalities used by the Romanian
consumers. Thus, bibliographic materials of the authors who have approached this matter as
well as many sites of the banks in Romania – the SWIFTsite and other sites about the
electronic signature – have been consulted. Online research by internet has been critical for
this paper.
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Electronic payment instruments
Users consider the card as being the fourth essential moment in the history of the
electronic payment instruments after the appearance of the coins (1200 B.C. in China), the
checks and the paper bills (Dan Vasilache, 2004, p. 13-15). The bank card is a universal
instrument for electronic payment, similar to a business card. In addition, it is a standard
secured and computerized transaction support which allows its possessor to operate money
withdrawal, payment for the goods or services purchased from traders, payment to local
authorities (taxes, fees, etc.) and inter-account transfers.
In Romania, as for the transaction volume, most of the electronic payment is made
by bank cards, the mostly used cards being those which belong to the great international
card systems, Visa and MasterCard (owning about 90% of the card payment market). In
order to inform and convince the consumers how important it is to own a bank card, the
Romanian consumers are provided with straight answers to the question "Why should you
pay using Visa?" on the company‘s site: Visa is fast, convenient, safe and worldwide
accepted.
Since speed is the buzzword in the globalization era, the Visa company has
developed new card payment solutions for consumers. These payment solutions are based
on the contact less technology which allows the users to make low-value payments (less
than 100 Ron) in real time just by having the contact less card read by a card reader which is
equipped with such technology. Moreover, nowadays, the Romanian consumers also benefit
from the NFC (Near Field Communication) technology which allows them to make payments
using their mobile phones. In order to make the payment, the Visa clients must select the
Visa contact less application and have their mobile phone read by a card reader which is
equipped with the NFC technology.
Due to the trust shown by the Romanian consumers, the banks in Romania have
also offered their clients credit cards in addition to the classical debit cards. This type of
cards allows their users to use the money given by the bank as credit ceiling. In exchange,
the possessor must pay a monthly interest to the money spent and a part of the required
credit. For this type of credit, the user of the card may pay only the interests and commission
related to the credit card. The Romanian Commercial Bank (BCR) offers the Romanian
consumers credit cards in Ron issued under the internationally used Visa or MasterCard
logos (POWECARD Gold Visa / MasterCard RON). The credit line is granted for a period of 5
years; the minimum credit ceiling is 10,000 Ron and the maximum is 100,000 Ron. The card
has many advantages, such as: payment at accepted traders, internet payment, money
withdrawal from ATMs (BCR or other banks over the country and abroad), phone card
recharge at the BCR ATMs, payment of utility/service bills (electricity, water, gas, sanitation
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services, fixed and mobile phone, cable TV etc.) at BCR ATMs according to the agreements
between the bank and the companies which provide utilities/services.
In addition to the bank card, the money order is another electronic payment
instrument used in Romania. The electronic money order is an alternative to the money order
on paper. For instance, Raiffeisen Bank provides their clients with an editable PDF file so
that they can simultaneously fill in and validate the data on the electronic form, being able to
bring the already signed documents to the bank. The messages signalling a wrong IBAN
help the users to correct the wrong information. These money orders can be saved as
models for repeated use.
The check, in addition to the bank card and money order, completes the list of
electronic payment instruments. The electronic check or eCheck is an electronic document
requiring the same information as a paper check. The payer may (not must) add a digital
signature and, when the payment has been made, the payee may also provide his digital
signature. The electronic check is a new payment instrument, combining high security,
speed, comfort and efficiency in processing on-line transactions. When using the electronic
check, the same legal and business protocol as when using the traditional check is required.

The electronic signature
The electronic signature is used for electronic communication, electronic documents
and electronic transactions operated in a virtual and mostly insecure environment. The
electronic signature is defined as a data kit for user identification, which is integrated in the
documents and/or messages, sent by internet. Moreover, it is the electronic signature that
authentifies an electronic document. Regarding its meaning, the electronic signature is the
digital form of the holographic signature as the former one represents the virtual reflexion of
the latter. The electronic signature has many advantages. The first advantage refers to low
costs due to the fact that the electronic signature on documents eliminates all the expenses
required for dealing with paper documents: printing, processing, organizing, sending,
archiving, destroying, etc. Saving time is the second advantage as all the documents with an
electronic signature can be sent by e-mail. Safety is the third important advantage of the
electronic signature because there are many times when the holographic signature can be
reproduced quite exactly.
The electronic signature is suitable for the following types of documents: MS Word
documents (contracts, documents, notifications, medical prescriptions), Excel spread-sheets
(financial reports, payrolls, order forms etc.), PDF documents, digital photos (findings,
samples, product order), expert programs for document administration (public and local
administration documents), documents referring to accounting and fiscal data (tax return,
payment documents to the Public Budget, etc.). The digital certificate ensures the
possessor‘s „virtual identity‖ and allows the creation of an electronic signature with legal
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value. This type is also called extended electronic signature. The extended electronic
signature is different from the electronic signature because it is juridically the same as the
holographic signature. It is difficult to impugn the extended electronic signature in court and it
ensures both unique authentification of the signatory and the integrity of the signed
documents. In Romania, the legal electronic signature can be used in relation with the
National Agency for Fiscal Administration (ANAF), the Territorial Labour Inspectorate (ITM),
the National Trade Register Office (ONRC), the Official Gazette of Romania, the Romanian
National Securities Commission (CNVM), the Private Pension Supervisory Commission
(CSSP).
In Romania, the legal system regarding the electronic signature and electronic
documents, the requirements regarding the juridical conditions for both the electronic
signature and the electronic documents as well as the conditions regarding the service
provision for electronic signature certification are regulated according to Act no. 455 from
July 18, 2001.

The internet banking
Nowadays, clients consider the internet banking as the greatest accomplishment for
e-banking. The internet banking provides the clients with electronic banking services by
internet anytime, no matter the place where they may be (Gkoutzinis Apostolos, 2006, p. 78). Thus, if e-banking granted access only from the company computer, by internet banking
services can be accessed from any computer having internet connection.
Table 1
Internet banking services provided by the first 10 banks in Romania
Commission value for the
internet banking service
BCR
Internet Banking Click 24 Banking
3 Ron/month
BRD
Internet Banking
1 euro/month
Volksbank
Internet Banking
7 euro/month
Alpha Bank
Alpha Click
Does not require installation
charge,
nor
monthly
subscription
CEC Bank
Internet Banking CEC Online
does not charge commission
UniCredit Ţiriac Bank
Online Banking
does not charge commission
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Online
4 Ron/month
Transilvania Bank (BT)
Internet Banking
1 Ron/month
Bancpost
Fastbanking
does not charge comission
for this service
ING Bank
Internet Banking
3 Ron/month
Source: http://www.money.ro/internet-banking-comisioane-costuri-oferte-banci_541306.html
Bank

Provided service

The internet banking has become a strategic necessity for most commercial banks
due to the clients‘ different behaviour determined by the advanced technology. Nowadays,
the characteristics of financial services utilization are: individuality, mobility, time and space
independence and flexibility. The internet is seen as a new distribution channel which
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provides complex products at low costs to clients all over the world. Furthermore, the internet
has helped banks to extend on the market without opening new subsidiaries, thus being able
to increase their market share and profit (Jyotsna Sethi, 2007, p. 58).
The main advantages of the internet banking system are: mobility (internet banking
services are available wherever in the world at any moment of the day, even if the banking
transactions are made during the working hours only), simplicity (internet banking sites are
simple and intuitive), safety (the bank ensures data confidentiality), low costs for both
implementation and utilization (the commissions for the transactions made are much lower
than the commissions made at the bank subsidiaries), last-minute information necessary for
instant decisions, the possibility to administrate current accounts, overdraft accounts, bank
deposits on debit or credit cards, making payments (phone, TV, internet, gas bill payment),
establishing the date for money orders, visualizing the transaction history.
In addition to benefits, internet banking also has risks that the clients must know and
avoid as much as they can. Nevertheless, online identity theft is real and cybercrimes such
as phishing, virus attacks, hackers‘ attacks, unauthorized and fraudulous access to
transactions determine the clients to feel suspicious about the internet banking system.
Regarding the internet banking, phishing represents the most common form of theft on the
internet. Phishing is similar to an e-mail received from a client‘s bank in which confidential
and banking information is required or it is similar to a link to a site which is almost identical
to the original one. The clients must know that banks never require personal information by
e-mail or by phone. Different forms of phishing have been identified within daily activities:
pishing (clients of the banks are called on the phone and required to provide personal
information), courier fraud (the clients are called and persuaded to provide the PIN of the
card and hand over the card to a courier), smishing (the clients receive messages on their
phones, being required personal information). Keystroke logging is another risk and a
common theft method by internet banking. This method refers to recording the keys struck on
a keyboard by the client of a bank at an internet café or in a crowded place.

Interbank payments
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) was created
in Bruxelles in 1973, when 239 banks from 15 countries created the largest data processing
network in the world, together with a common language for international financial
transactions.

Nowadays, SWIFT is working like an enterprise made of 10 000 bank

institutions from 212 countries. Thus, SWIFT helps the financial world to develop business
activities in a fast, safe and trustworthy way. (http://www.swift.com/about_swift/index.page?).
SWIFT has a double role:
-The system offers its own communication platform, products and services which
allow the clients to connect and exchange financial information in a trustworthy way;
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-The system acts as a catalyst which brings together the financial community in
order to cooperate and create market practice, to define standards and to consider solutions
to common problems.
The economic changes regarding international payments determined the bank
system to find new methods to decrease the operational costs, to decrease the liquidity risk
and to increase incomes and the efficiency of the basic payment instruments. Thus, SWIFT
allows its clients to automize and standardize the financial transactions so that the following
measures can be taken: cost reduction, operational risk reduction and the elimination of the
inefficiency regarding their operations.
SWIFT has helped banks to adapt to the fast changes and requirements on the
financial markets by developing a payment management system which enables:
-Improving client service by transparent and fast payment of large amounts to
companies or by payments (known as remittance) made by emigrants to different persons.
-Improving risk management and liquidity by offering financial support to the
institutions that wish to build a liquidity dashboard and make an efficient risk analysis.
-Increasing operational efficiency and reducing costs by: compensation and
settlement of foreign currency payments on the domestic or external market made by
correspondent banks by using SWIFT messaging services for payment settlement;
settlement of large amounts of money in real time by using SWIFT security services;
settlement of small amounts by using SWIFT cost efficiency services.
Table 2
SWIFT bank transfer by Bancpost Bank
Product name
Processing time

Procedure

SWIFT bank transfer
It depends on the client‘s instructions regarding the payment:
- the „spot‖ payment instruction (the settlement is realized within two business
days);
- the „emergency‖ payment instruction (the settlement is realized the same day if
the money order is received by 11 a.m. or the next day if the money order is
received after 11 a.m.).
The client must have an account open with Bancpost. If he/she receives the
money, he/she must show his identification documents; if he/she sends the
money, he/she must draw up an External Payment Order with supporting
documents attached. The following information is necessary to fill in the foreign
currency payment order:
For sender
For beneficiary
Name of the bank:
Beneficiary‟s IBAN
Surname and first name/name of
S.C. Bancpost S.A.
SWIFT code:
the business firm (the account title)
Beneficiary‟s address
BPOSROBU
Name and address of the Bancpost
subsidiary where the current account in
foreign currency is opened (it is not
compulsory)

Source:http://www.mybank.ro/persoane-fizice/alte-servicii/transfer-de-bani/detalii-00-ron-0-0-1596-produs-banca-transfer-bancar-swift-toate-bancile
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In Romania, this automatic processing system for transactions has been operational
since November 1, 2011 when nine Romanian banks announced their willingness to get
involved. The SWIFT network is used by two operation settlement infrastructures using
financial instruments: the SaFIR system managed by the National Bank of Romania and
RoClear system managed by the Central Depository.
TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer) represents a system for real-time settlement of payments in euro currency and it is
provided by Eurosystem (the Central European Bank and the central banks of the EU
member states that have adopted the euro currency). Since November 19, 2007 the
TARGET 2 system has replaced the TARGET system which had started to operate on
January 4, 1999.
The system is used for the following operations:
-operation settlement of the central banks;
-settlement of large euro amounts in interbank transfers;
-settlement of other euro payments;
-settlement of fund transfer for auxiliary systems (payment systems and systems for
compensation and settlement of operations using financial instruments).
24 central banks take part or are connected to this system:
-17 central banks participating in the euro area plus the Central European Bank;
-6 central banks that are not participating in the euro area: Bulgaria, Denmark,
Latvia, Lithuania, Poland and Romania.
Although this system has been created only for the states that have adopted the
euro currency, in January 2010 the National Bank of Romania decided to connect the
national community to TARGET2 before adopting the euro currency. The reason was the fact
that the community of national banks and the operators of retail payment systems and
operation settlement systems by using financial instruments were interested in implementing
an efficient processing infrastructure for inter-bank euro funds transfers. Secondarily, this
decision was taken in order to meet the necessary conditions for euro currency adoption.

Person-to-person payments
Western Union was created in 1851 and named New York and Mississippi Valley
Printing Telegraph Company. Nowadays, Western Union is known as an innovator in the
field of financial services, becoming a world leader for money transfer, with about 510,000
agencies in 200 countries. Western Union offers multiple financial services to both natural
persons and business entities: consumer-to-consumer services; consumer-to-business
services; business-to-business services; other types of services.
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Consumer-to-consumer services. By this type of services, Western Union offers the
clients the possibility to receive or transfer money anywhere over the world by its agencies or
by internet/phone, using a debit or a credit card.
Consumer-to-business services. By using these services, the clients may pay their
bills (utility bills, car finance, mortgages, etc). The payments can be made in cash, by internet
or by phone using the credit or debit card.
Business-to-business services. The portfolio offered to business entities includes all
kind of services: international payments; foreign exchange; risk management; online foreign
exchange platforms; management of the corporation account;
The business-solutions package has been created for business entities in order to
optimize the currency exchange at a local, regional and global level: business protection
services from the fast changes on the market, 24/7 fund transfer; currency transactions;
currency risk management.
Other services. Money orders offered to clients by Western Union agencies, pre-pay
phone cards and internet cards are included here.
In addition to Western Union, the MoneyGram brand is famous all over the world,
being known as a company offering various payment services to its clients. In order to benefit
from the payment products (money orders) and payment services, MoneyGram has created
a network of financial agencies including about 200 countries. Some of the MoneyGram
services are: money transfers – for the person-to-person type, the clients can make the
transfer by different channels such as: the MoneyGram agencies, directly from the account,
from ATM, by phone; payment services for bills (utility bills, car finance, mortgages).

2. Conclusions
The trends and changes on the international financial markets demonstrate us that,
nowadays, our country has also adapted its payment instruments to the complex demands of
the institutions taking part in the digital economy. Thus, the purpose of this study was the
identification of the main electronic payment instruments and mechanisms provided by the
banks in Romania to the Romanian consumers. Consequently, electronic payments are quite
important among the daily payments made by consumers, demonstrating the consumers‘
ability to adapt fast to the new payment instruments by considering first the advantages (and
not the disadvantages) of electronic payments.
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VIITOARE PROVOCĂRI ÎN NEGOCIERILE U.E. – S.U.A.
PRIVIND PARTENERIATUL TRANSATLANTIC
PENTRU COMERŢ ŞI INVESTIŢII (T.T.I.P.)
Ion POP148
Abstract: EU and U.S. face a number of commercial disputes are handled through
the WTO mechanisms to resolve trade disputes. These disputes currently affects 2% of EUUS trade (European Commission - "IN FOCUS", July 12, 2013).
Transatlantic Economic Council (TEC), established in 2007 to guide and stimulate
transatlantic economic convergence targeting works is currently only for EU-US Summit can
discuss economic issues in a coherent and coordinated.
There are numerous obstacles in legislation, patterns and prevailing social values,
values to which the economic environment etc..
The paper presents main problems to be solved in order to achieve the transatlantic
partnership for trade and investment.
Keywords: international negotiation, international agreement, trade agreements
JEL Classification: F13, F15, F51, F53
Consiliul Economic Transatlantic (TEC), înfiinţat în anul 2007 pentru a orienta şi
stimula lucrările vizând convergenţa economică transatlantică este, în prezent, singurul for
UE-SUA la nivel înalt care poate discuta problemele economice în mod coerent şi coordonat.
Prin adoptarea unui program de cooperare şi înfiinţarea TEC, Părţile s-au angajat să
realizeze, până în anul 2015, o ―piaţă transatlantică unificată‖.
Obstacolele sunt numeroase în materie de legislaţie, modele şi valori sociale
practicate, valori la care se raportează mediul economic etc.
Efectele crizei îndelungate economico - financiare, apropie, întrucâtva, poziţiile şi
valorile promovate de cele două părţi.
TEC reuneşte membri ai CE şi ai Cabinetului SUA, care poartă responsabilitatea
politică pentru legăturile economice transatlantice şi este axat pe trei grupe „consultative‖ de
dialog (legislaţie, consum şi afaceri).
În noiembrie 2011, TEC a înfiinţat un Grup de Lucru la Nivel Înalt privind ocuparea
forţei de muncă şi dezvoltare (HLWG), coordonat de Comisarul UE pentru Comerţ şi de
Reprezentantul Comercial al SUA.
UE şi SUA se confruntă cu o serie de dispute comerciale care sunt gestionate prin
intermediul mecanismelor OMC de soluţionare a disputelor comerciale. Aceste dispute
afectează, în prezent numai 2% din schimburile comerciale UE-SUA (Comisia Europeană –
„IN FOCUS‖, July 12, 2013).
Raportul HLWG privind locurile de muncă şi dezvoltarea, a fost dat publicităţii în
februarie 2013, iar în martie 2013, CE a propus orientările pentru negocierile UE-SUA, a
Fundaţia „FIBES”/Bucuresti, Delegat „Comisia Consultativă pentru Modificări Industriale (CCMI)” din cadrul „Consiliului
Economic şi Social European” – UE/Bruxelles, E-mail: ion@perfectwebware.com
148
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lansat o evaluare a impactului acestora asupra viitorului relaţiilor comerciale UE-SUA,
precum şi un studiu independent, de profunzime, privind potenţialele efecte ale TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).
TTIP poate potenţa creşterea exporturilor UE în aproape toate sectoarele
economiei, dar, în principal, în sectoarele: vehicole cu motor, produse din metal, alimente
prelucrate, produse chimice, echipamente de transport.
În conformitate cu Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (TFUE) – art. 207(3)
şi art. 208, Parlamentul European trebuie să-şi dea acceptul pentru toate acordurile
internaţionale, inclusiv cele comerciale.
În două Rezoluţii separate, Parlamentul European a solicitat maximum de
transparenţă şi implicarea tuturor grupurilor cu interese legitime (stakeholders) pentru a
asigura legitimitate şi încredere – atât în negocieri, cât şi ulterior, la punerea în aplicare a
TTIP (Parlamentul European: 23 oct. nr. 2012/2149 (INI) şi 23 mai nr. 2013/2558 (RSP)).
Din păcate, un număr mare de ani, agenda corporaţiilor globale a infuzat politica
comercială cu cererile sale pentru: dereglementare, privatizare, amânări de taxe şi alte
avantaje financiare, instituite pentru „marile afaceri‖, în condiţiile restrângerii reţelelor de
securitate naţională, în numele „flexibilizării muncii‖.

Cifre-cheie
Potrivit unui studiu independent realizat la cererea HLWG şi a CE de către „Centrul
pentru Cercetarea Politicii Economice‖ cu sediul la Londra (Joseph François, 2013 –
„Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment – An Economic Assessment‖) :
-În anul 2011, volumul comerţului bilateral cu bunuri şi servicii între UE şi SUA
însuma 455 mld Euro, cu o balanţă excedentară de peste 72 mld Euro în favoarea UE.
-SUA au fost al treilea mare furnizor pentru UE, cu un volum de vânzări de mărfuri
de 192 mld Euro (cca 11% din totalul importurilor UE) şi, totodată, cea mai mare piaţă de
export pentru UE, cu un volum de 264 mld Euro (cca 17% din totalul exporturilor UE).
-Principalele poziţii de export pentru UE au fost: maşinile, echipamentele de
transport şi produsele chimice.
-În 2011. Schimburile comerciale bilaterale, cu servicii, intre cele doua Părţi, au
însumat 282,3 mld Euro, cu un excedent de 5,5 mld Euro pentru UE.
-În total, schimburile comerciale de bunuri şi servicii ajung, în medie, la aproximativ
2 mld Euro pe zi.
-În anul 2008, cca 5 mil. locuri de muncă din UE se bazau pe exporturile către SUA.
-În anul 2011, companiile americane au investit în UE cca 150 mld Euro, iar firmele
din UE au investit în SUA cca 123 mld Euro. În acelaşi an, volumul total al investiţiilor SUA,
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acumulate în UE, înregistra peste 1,3 bilioane Euro, iar investiţiile totale ale UE pe piaţa SUA
ajungeau la peste 1,4 bilioane Euro.
-TTIP poate genera creşteri economice de 119 mld Euro/an în favoarea UE,
respectiv venituri suplimentare anuale de 545 Euro pentru fiecare familie din UE, formată din
4 persoane. Veniturile salariale ar urma să crească cu 0,5%, atât pentru muncile calificate,
cât şi pentru cele necalificate.
-Când negocierile vor fi finalizate, TTIP poate adăuga un spor de cca 5% la
producţia anuală a UE.
-Totalul investiţiilor SUA în UE este de 3 ori mai mare decât cel al investiţiilor sale în
întreaga Asie, iar investiţiile UE în SUA sunt de cca 8 ori valoarea investiţiilor europene în
India şi China luate la un loc.
-Se estimează că 1/3 din comerţul transatlantic consta, de facto, în transferuri „intracompanie‖ (comerţ captiv).
-Relaţia transatlantică defineşte forma economiei globale în ansamblu, fiind cel mai
mare parteneriat comercial şi de investiţii pentru aproape toate celelalte ţări din economia
globală.
-Economiile SUA şi UE, luate împreună, reprezintă cca ½ din PIB-ul mondial şi
aproape 1/3 din fluxurile comerciale mondiale.
-În faza finală de implementare a Acordului, exporturile de bunuri şi servicii ale UE
către SUA vor creşte cu 28% (respectiv, 187 mld Euro/an). Cca 80% din potenţialul
veniturilor suplimentare globale generate prin Acord, au ca sursă reducerea cheltuielilor
administrative, precum şi liberalizarea comerţului în domeniile serviciilor şi achiziţiilor publice
(„US, EU Conclude First Round of TTIP Negotiations‖, July 25, 2013/ Global Trade/USA).
-Tarifele vamale medii între cele două Părţi sunt, deja, foarte joase (cca 4%), astfel
încât, la majoritatea poziţiilor vamale, taxele sunt uşor de eliminat. Probleme privind
negocierile mai dificile se situează în zona barierelor netarifare (de reglementare,
administrative, standarde etc.).
-Obiectivele Acordului sunt vaste, începând cu eliminarea tuturor tarifelor vamale,
reducerea barierelor netarifare, inclusiv a celor din agricultură, extinderea accesului la piaţa
în domeniul comerţului şi serviciilor, armonizarea reglementărilor, consolidarea protecţiei
proprietăţii intelectuale, restricţionarea subvenţiilor pentru companiile de stat s.a. Toate
aceste constituie obiective de viitor, dificile.
-Amploarea TTIP este capitală. Incluzând Croaţia, care a accesat UE în iulie 2013,
UE este, acum, o piaţă regională formată din 28 State membre, având fiecare un set propriu
de interese speciale, care vor presa fie pentru liberalizare, fie pentru protecţie, pe baza
avantajelor comparative, a tradiţiilor istorice şi a potenţialului propriu de resurse.
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-Lărgirea schimburilor comerciale consolidează, ca medie, veniturile în ţările
participante, dar Acordurile Regionale de Liber Schimb (ARLS), cum este cazul TTIP, pot
face ca veniturile suplimentare ale unor parteneri să fie realizate pe seama celorlalţi. În
cadrul fiecărei ţări, în pofida câştigurilor nete, vor exista şi perdanţi.
-Cele mai bune căi de a rezolva problemele economice, politice şi umanitare pe
care le generează acordurile comerciale se regăsesc în regulile tranzitorii, sprijinul acordat
prin venituri temporare, recalificare profesională etc., toate aceste fiind opuse menţinerii
barierelor protecţioniste. Câştigurile din astfel de acorduri provin dintr-o varietate de factori,
printre care cei mai importanţi sunt: „avantajele comparative‖ (ţări specializate în producerea
de bunuri şi servicii pentru alţii), economiile de anvergură şi alţi asemenea factori.
-Primul Ministru al Marii Britanii, David Cameron, estimează posibilitatea creării a
cca 2 mil de noi locuri de muncă, pe seama implementării TTIP şi o creştere neinflaţionistă a
economiei globale (Michael J. Boskin, 2013, „EU-US Trade Negotiations Riddle With
Difficulties‖).
-Este vitală eliminarea barierelor netarifare precum regulile şi restricţiile care nu au
la bază criterii ştiinţifice, legitime, privind securitatea şi protecţia sănătăţii, în pofida
presiunilor politice de a le menţine sau consolida.

Probleme care separă cele două părţi
Acestea sunt multiple, de durată şi cunoscute pe scară largă:
-Una dintre cele mai dificile este limitarea de către UE a importurilor cu produse
alimentare modificate genetic, acestea reprezentând un obstacol major pentru agricultura
SUA.
-Alt aspect îl constituie „reglementările financiare‖ cu băncile SUA, care preferă
soluţiile şi regelementările adoptate de UE cadrului restrictiv care funcţionează în SUA,
precum „standardele de capital‖ cu mult mai ridicate pentru băncile mari şi care au fost
propuse recent prin reglementările financiare americane.
-Alte dezacorduri se referă la:
-Companiile farmaceutice americane care au reglementări mai dure cu privire la
protecţia proprietăţii intelectuale pe piaţa internă
-„Industria de Divertisment‖ poate deveni mult mai contencioasă, datorită
distribuţiei de filme on-line.
-Restricţiile anacronice impuse de legislaţia SUA prin „Jones Act‖ din 1920, care
cer ca întregul transport naval de mărfuri şi cabotaj în porturile SUA să se facă
exclusiv cu ambarcaţiuni SUA .
-Reglementările privind securitatea şi restricţiile pentru controlul asupra
bunurilor importate în SUA, control efectuat de companiile din străinătate (ex.:
industria auto), constituie alte motive de contencios.
-Efectele TTIP nu privesc exclusiv UE şi SUA – în cazul NAFTA, Mexicul are, deja,
un ALS cu UE, iar Canada negociază de cca. 4 ani un asemenea Acord. La un anumit punct,
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NAFTA şi TTIP vor trebui armonizate. Regulile responsabile instituite de UE cu privire la
produsele agricole şi organismele modificate genetic sunt monitorizate atent şi în Africa.
Situaţii similare apar succesiv în fiecare sector economic şi de la o reglementare la alta.
-Alte ţări care deţin încă cca. 50% din PIB-ul global şi o pondere importantă din
comerţul global se întreabă cum ar putea fi afectate, la rândul lor, de către TTIP, care,
inerent, va avea câştigători şi perdanţi.

Convergenţa reglementărilor
Chemarea la convergenţa reglementărilor în cadrul TTIP ar putea implica o
redeschidere periculoasă a problemei standardelor - cheie de reglementare, în detrimentul
modelului social şi economic european şi al cetăţenilor. Negocierile trebuie deschise
scrutinului public, cu posibilitatea accesării din timp a proiectelor de documente aflate în
negociere, prin consultări cu societatea civilă, în condiţiile în care grupurile de afaceri din
SUA pot avea acces direct la textele aflate în negociere. Este nevoie de clarificări privind
orice încercare de convergenţă a reglementărilor în sensul ca acestea se vor baza pe cel
mai înalt standard comun. În particular, reglementări europene cum sunt principiile:
„predictibilităţii‖ şi „poluatorul plăteşte‖ trebuie să se regăsească în mod explicit, împreună cu
posibilitatea ca UE şi statele membre să adopte măsuri mai ferme decât cele care se
regăsesc în Acord – în principal, specific pentru sectoarele mediu, energie, agricultură,
siguranţa alimentară.
Cei doi Parteneri vor întări cooperarea în domeniul reglementărilor pentru a crea noi
reguli acoperitoare, evitând adaptarea acestora în etapele ulterioare şi cu scopul de a crea
reguli convergente pentru o piaţă transatlantică mai integrată, cu respectarea dreptului
fiecărei Părţi de a reglementa într-un mod care să îi asigure protecţia sănătăţii, securitate şi
mediu ambiant la un nivel considerat adecvat. Prin alinierea standardelor lor interne, Părţile
vor fi în măsură să edifice o „grilă‖ pentru elaborarea unor reguli globale, de care să
beneficieze ambele Părţi, contribuind, totodată, la consolidarea unui sistem comercial
multilateral.

Soluţii pentru capitolele delicate din negocieri149
Toate afacerile localizate în SUA sau UE, cu operaţiuni de oricare parte a
Atlanticului, vor fi afectate ca urmare a negocierilor care urmăresc:

Dezarmarea tarifară
TTIP ar putea elimina taxe vamale estimate anual la 10,5 mld $ şi care se plătesc,
în prezent, în cadrul schimburilor bilaterale. Acestea reprezintă un ajutor pentru producătorii
de bunuri de tot felul: chimicale, maşini, autovehicole, produse pentru consumul final etc.
Anularea tarifelor vamale ar putea fi mai dificil de realizat pentru sectoare ca agricultura şi
textilele, care au şi susţineri politice puternice de ambele părţi.

149

Vezi şi www.politicsandlawblog.com, July 10, 2013 şi Blog Europa, July 17, 2013
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Coerenţa reglementărilor
Este un domeniu-cheie al negocierilor. Regimul de reglementare precum REACH
(regulile pentru substanţele toxice din UE) poate fi, în mod semnificativ diferit de TSCA
(cerinţele legislaţiei de control a substanţelor toxice din SUA), dar identificarea de soluţii
pentru facilitarea comerţului, eliminarea diferenţelor şi raţionalizarea măsurilor sunt posibile
în cadrul unor acorduri disparate. Deja producătorii de autovehicole au depus eforturi
semnificative, căutând să reducă costurile prin recunoaşterea regulilor celeilalte părţi, în
efortul de a găsi echivalenţa reglementărilor.

I. Agricultura
În prezent, există perspectiva de a progresa în domenii precum ‖culturile modificate
genetic‖, reducerile tarifare şi o tranziţie către accesul în domeniul produselor la care factorul
politic este foarte sensibil, cum este cazul lactatelor. Există, încă, dificultăţi majore pe piaţa
UE în ceea ce priveşte exporturile SUA de carne de vită (la care se utilizează hormoni de
creştere), păsări şi porc. De asemenea vor exista numeroase discuţii în legătură cu „regulile
geografice de origine‖ (ex.: şampania).

1. Reglementări privind siguranţa alimentară şi a produselor – măsurile SPS
Tratatul UE include aşa-numitul „principiu al prevenţiei‖ (TFEU), care urmăreşte
facilitarea unei reacţii rapide din partea autorităţilor în cazul unor ameninţări directe la
sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor, sau la protecţia mediului.
Acest principiu conduce la decizii preventive în cazul unor riscuri. În baza acestuia,
anumite produse sunt interzise la import în UE. „Principiul prevenţiei‖ poate fi invocat dacă
mijloacele ştiinţifice de evaluare nu permit o determinare certă a riscului şi generează povara
probaţiunii în sarcina producătorului. UE a invocat principiul prevenţiei pentru a interzice
importul de carne de vită tratată cu hormoni din SUA.
Alte domenii de preocupare sunt: puii spălaţi cu clor, moluştele, crustaceele,
grăsimile, laptele brut şi organismele modificate genetic sau prin inginerie genetică
(GMO/GE). Nivelul ridicat de protecţie a consumatorului şi practicile locale vor face să fie
dificil pentru ambele părţi să ajungă la un compromis sau să adopte noi standarde în
problemele foarte sensibile.
Potrivit publicaţiei „Inside US Trade‖, negociatorul-şef din partea SUA, domnul
Daniel Mullaney, a precizat că negocierile vor acoperi o gamă largă de probleme şi nu se vor
limita la declaraţiile publice cum că UE nu va negocia asupra unor subiecte sensibile cum
sunt reglementările sanitare şi cele fito-sanitare (SPS Rules), deoarece în nici un domeniu
cele două Părţi nu pornesc de la zero (Ross Korves, 2013, „EU – TTIP Negotiations Off to a
Good Start‖).

269

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
HLWG a abordat deja subiectele delicate şi soluţiile posibile timp de un an, anterior
redactării Raportului final, care conţine 2 recomandări cu privire la problemele-cheie ale
agriculturii.
a. Una a fost capitolul „SPS – plus‖, inclusiv stabilirea unui mecanism pentru
îmbunătăţirea dialogului şi a cooperării, care se adresează bilateral subiectelor SPS. Acest
capitol se construieşte pe baza principiilor din Acordul OMC-SPS, incluzând măsuri pe baze
ştiinţifice, standarde internaţionale şi evaluarea riscului ştiinţific, abordate într-o manieră
transparentă. Măsurile ar urma să fie aplicate numai în limitele necesare protecţiei vieţii şi
sănătăţii oamenilor, animalelor şi plantelor. Întrucât standardele ar urma să fie superioare
celor din OMC, este nevoie ca în Acord să fie inclus şi un mecanism de punere în aplicare.
b. Cealaltă recomandare este de a crea un capitol similar „TBT – plus‖ bazat pe
Acordul OMC privind „Barierele Tehnice Asupra Comerţului (TBT)‖, incluzând un mecanism
îmbunătăţit pentru dialog şi cooperare, destinat problemelor ce se adresează TBT. Acesta ar
urma să reducă testările redundante şi costisitoare, cerinţele pentru certificare şi să
promoveze încrederea în organismele de reglementare.
Grupurile consumatorilor, sindicatelor şi ONG-urilor din UE şi SUA au intrat în
dezbateri, opunându-se câtorva reglementări. Ele au cerut ca reglementările respective să
fie abordate printr-un proces democratic, de către cei care le vor suporta efectele, chiar dacă
costurile implicate vor fi mai mari. Oficialii UE şi SUA au argumentat că dezbaterile nu sunt
legate de armonizarea reglementărilor în sus sau în jos, ci de evitarea duplicării şi a
birocraţiei inutile, ceea ce conduce la reducerea costurilor pentru consumatori.

2. Securitatea alimentelor şi produsele chimice.
Acestea au fost două dintre produsele menţionate, cu impact major asupra
agriculturii din SUA.
Problemele agriculturii sunt în majoritatea lor de natură ştiinţifică şi sunt mai greu
accesibile în media. Agricultura SUA ar putea câştiga efortul de negociere, dar să piardă, în
schimb, dezbaterile cu liderii de opinie din publicul larg, ceea ce ar putea influenţa, ulterior,
Congresul SUA şi Parlamentul European.
Lucrările privind detaliile din domeniile de dezacord nu trebuie să aştepte sesiunile
din octombrie sau decembrie 2013. Specialiştii cu ani buni de experienţă în domeniu au fost
deja identificaţi atât în SUA, cât şi în UE.
De ambele părţi există un grad înalt de voinţă politică, la care se adaugă,
incontestabil, experienţa UE în negocierile repetate pentru integrare şi extindere, precum şi
bunele practici dobândite de SUA în procesul de globalizare şi debirocratizare a sistemelor
de licenţiere şi aprobare administrativă.

270

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

II.Achiziţiile publice
Regulile privind achiziţiile publice vor fi dezbătute în ideea de a asigura accesul
reciproc la piaţă, la toate nivelurile administrative – naţional, regional sau local (Blog Europa,
July 17, 2013).
a. Restricţii ale UE: Barierele UE în domeniul achiziţiilor publice includ un procent
de 50% reglementări locale, în sectoare ca: transportul urban, sistemele energetice,
infrastructura pentru apă, cerinţe împovărătoare pentru calificare (v. Grecia), probleme
privind transparenţa (v. Cehia, Bulgaria, Italia, Grecia, Ungaria), cerinţe pentru compensare
(v. România, Austria) şi un frenetic apel „Cumpăraţi naţional‖, de preferinţă în domeniul
apărării (v. Franţa, Marea Britanie)
b. Restricţii ale SUA
Exportatorii europeni se plâng de numeroase practici discriminatorii, aplicate de
către autorităţile SUA pentru achiziţiile din domeniul apărării. Acestea includ un set complex
de reguli care, de facto, sunt practici discriminatorii menite să impună surse locale de
aprovizionare pentru achiziţiile americane din domeniul apărării, cum sunt: cerinţe specifice
de a fi produse pe teritoriul SUA şi aplicarea unor praguri maxime privind conţinutul de
componente străine pentru completare.
De asemenea, exportatorii europeni sunt preocupaţi de formulele variate aplicate de
SUA pentru orientarea „buy American‖, din cadrul regulilor privind achiziţiile şi favorizarea
accesului statelor din cadrul Federaţiei la astfel de achiziţii.
UE şi SUA au semnat Acordul revizuit privind Achiziţiile Publice („Government
Procurement Agreement‖ – GPA), care se aplică, în prezent, în numai 37 de state federale
din cele 50 care compun SUA. Reglementările GPA vor constitui baza pentru negocierile
TTIP.
În SUA, achiziţiile publice nu sunt de competenţa Guvernului Federal.
UE este interesată de deschiderea pieţei SUA pentru achiziţiile publice la toate
nivelurile administrative. Totodată SUA menţin un regim preferenţial pentru IMM-uri. De
facto, în cazul angajamentelor prevăzute prin GPA revizuit, numai 32% din piaţa achiziţiilor
publice din SUA este deschisă firmelor europene, fiind excluse achiziţiile publice organizate
pentru oraşe şi municipalităţi (domeniile utilităţilor publice), deşi, de jure, piaţa este declarată
deschisă.

III. Transportul aerian şi maritim
Liniile aeriene UE nu pot deţine mai mult de 25% din cărăuşii SUA, iar piaţa
maritimă este complet închisă pentru cabotaj. Aceste restricţii au efecte negative serioase
pentru serviciile de tip curierat şi express ale UE. Multe dintre barierele create prin
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reglementări interne şi care au fost aduse la cunoştinţa CE sunt de competenţa statelor
federale.
Pentru sectorul maritim, principala barieră o constituie „Legea Jones‖ („Jones Act –
1920), care protejează industria maritimă din SUA de concurenţa externă. Această
reglementare prevede ca toate navlosirile care operează între porturile SUA trebuie să se
realizeze în SUA, iar proprietatea, înregistrarea şi operarea vaselor trebuie să fie americană.
Ca o consecinţă, industriile de construcţii navale, reparaţii şi întreţinere din Europa au fost
excluse de la vânzările de nave costiere şi de cabotaj (Blog Europa, July 17, 2013 #7,
Bottlenecks, „Transatlantic Trade and Investment Partnership).

IV. Proprietatea intelectuală
TTIP va include, inevitabil, prevederi precise privind Drepturile de Proprietate
Intelectuală (IPR), pentru a proteja interesele de afaceri europene în SUA şi invers.
CE a făcut clar precizarea că nu doreşte să includă aplicarea „on-line‖ a drepturilor
de autor (copyright), în cadrul prevederilor TTIP.

V. Serviciile financiare
Există o dezbatere aprinsă în legătură cu serviciile financiare şi includerea acestora
în TTIP, în particular cu privire la: protecţia legală a investitorilor, nivelul de abordare a
problemelor, măsuri pentru stabilitate financiară şi liberalizarea transferurilor de capital.
Protestele franceze cu privire la includerea pe agenda negocierilor a aspectelor
culturale au determinat, ca o primă reacţie din partea autorităţilor americane, o solicitare de
respingere a discutării serviciilor financiare. SUA au argumentat că TTIP este o modalitate
de a slăbi reformele financiare din SUA, dar, pentru ca TTIP să poată aduce avantajele
promise americanilor, reprezentanţii acestora au fost de acord ca serviciile financiare să fie
incluse pe agenda discuţiilor comerciale.
Aproape pentru fiecare măsură adoptată, economiile şi pieţele de capital din UE şi
SUA sunt inseparabil interconectate. Pieţele financiare din SUA şi UE sunt cele mai eficiente,
complexe şi cu lichidităţile cele mai mari din lume. Fluxurile trans-frontaliere dintre cele două
zone ajung la un volum de aproape 32 bilioane $ anual, sau 87 mld $ /zi (Judd A. Gregg,
2013, "US-EU Negotiations Must Include Financial Services‖).
Investiţiile directe sunt impresionante – investiţiile directe ale SUA în UE însumează
2,2 bilioane $, iar cele ale UE în SUA sunt de 1,6 bilioane $. Concluzia inerentă este că
sistemul lor financiar este cu adevărat global, iar regulile şi reglementările care
supraveghează pieţele globale trebuie să fie consecvente şi coordonate pentru toate
naţiunile (Judd A. Gregg, 2013, "US-EU Negotiations Must Include Financial Services‖).
Subiectele privind reglementările existente şi cele viitoare asigură mecanismele de
rezolvare sau, cel puţin, de atenuare a diferenţelor de reglementare dintre ţări.
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Nu toate aspectele financiare se vor rezolva prin TTIP, dar Acordul oferă o
oportunitate de a discuta cerinţele privind: duplicarea, incompatibilităţile, sau conflictualitatea
reglementărilor emise în diferite părţi ale lumii.
Prin includerea serviciilor financiare în TTIP, nu se urmăreşte ocolirea „iniţiativelor
Dodd-Frank‖ din SUA, sau a altor reforme similare din Europa şi care, de fapt, vor fi, în linii
mari, finalizate înainte de încheierea negocierilor pentru TTIP.
Reglementările financiare din diferite ţări sunt, deja, în căutarea soluţiilor-cheie,
incluzând derivativele şi cerinţele capitalului.
Pentru a îmbunătăţi siguranţa şi stabilitatea pieţelor financiare globale, precum şi
capacitatea acestora de a alimenta creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, este
imperativ necesară orientarea către o abordare mai consecventă şi coordonată de
reglementare a sectorului financiar. În prezent, TTIP asigură cea mai bună oportunitate
pentru îndeplinirea acestui scop.
O componentă-cheie a TTIP trebuie să fie excluderea mecanismului „Reglementării
Disputelor Investitor-Stat‖ (ISDS). Date fiind sistemele juridice avansate ale celor două părţi,
ISDS reprezintă un „risc negarantat‖ pentru decidenţii politici atât la nivel local, al statelor, cât
şi la nivele federale.
Clauzele privind posibilitatea ca un investitor să acţioneze statul pentru
reglementarea diferendelor („Investor-State Disputes Settlement/ISDS) trebuie să fie excluse
din Acord. Asemenea prevederi ar permite investitorilor să acţioneze ţările prin instanţe
speciale şi să solicite plăţi excesive pentru dezdăunare, în cazul în care statele iau măsuri ce
pot afecta profiturile companiilor. Standardele de protecţie a cetăţenilor nu trebuie periclitate
prin introducerea unor drepturi exclusive, inutile, în favoarea investitorilor şi a corporaţiilor.
Având în vedere crizele financiare globale şi recesiunea economică îndelungată,
negociatorii trebuie, de asemenea, să abandoneze agenda tradiţională privind reglementarea
din domeniul serviciilor financiare, care promovează comasările şi achiziţiile din domeniul
bancar, creind noi conglomerate globale „prea mari pentru a falimenta‖. Alternativ,
negociatorii trebuie să se concentreze pe crearea de oportunităţi de cooperare interinstituţională, întrucât factorii de reglementare americani şi europeni lucrează la stabilizarea
sistemului financiar global şi controlul asupra exceselor din Wall Street şi a Fondurilor de
Investiţii Private.
Deşi unele corporaţii mari au încercat să elaboreze „reglementări‖, AFL (American
Federation of Labour)-CIO/USA şi alte organizaţii de profil contestă statisticile exagerate şi
argumentaţia lor pro domo ca pe o „perdea de fum‖ împotriva agendei reale a asociaţiilor de
protecţie a muncii, punând profiturile înaintea securităţii muncii, a purităţii aerului şi apei şi a
unei alimentaţii sănătoase.
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Reglementări în sistemul bancar
Sunt necesare reforme urgente ale economiei globalizate, întrucât reforma
instituţiilor financiare internaţionale este lentă, afectând concurenţa loială şi conservarea
echilibrelor sociale generale. De asemenea, sunt necesare standarde comune pentru
„Agenţiile de Rating‖ care au favorizat băncile şi au facilitat criza financiară. Acestea au
acordat punctaje negative statelor cu datorii şi deficite externe provocate chiar de măsurile
de ajutorare în beneficiul aceloraşi bănci, plătitorii de taxe urmând să le suporte eşalonat.
Activitatea băncilor şi a Agenţiilor de Rating reprezintă două teme pe care UE şi SUA le pot
dezbate în cadrul dialogului transatlantic.
Deşi le acceptă, în principiu, Părţile au opinii diferite în modul de abordare a vizelor,
a paşapoartelor, a controalelor de securitate, care vor trebui rezolvate în baza unui model
unitar, definit în comun (ex.: cazul SWIFT – „Society for Worldwide Interbank Financial
Communications‖ – Acordul a fost semnat la 8 iulie 2010 şi este revizuit anual). Parlamentul
European s-a opus reînnoirii unui acord privind preluarea şi transferul – neselectiv – de date
financiare confidenţiale dintre UE şi SUA, în scopul monitorizării acţiunilor teroriste. În acest
caz, Parlamentul European s-a orientat către un sistem propriu, un nou rol pentru EUROPOL
şi necesitatea asigurării dreptului cetăţenilor de a primi despăgubiri, chiar dacă garanţiile nu
sunt suficiente.
*
Negocierile TTIP vor reprezenta o „grilă critică pentru capacitatea guvernelor de a
gestiona crizele, garantând, totodată, pe deplin protecţia drepturilor cetăţenilor‖.
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POLITICILE COMERCIALE
PENTRU SECTORUL CULTURAL LA NIVEL MONDIAL
Drd. Eugeniu POPA150,
Abstract: The international cultural trade is a topic that causes hot disputes
between countries and even integrationist organisations. The main cause is the different
approach toward the value and the role of the cultural goods and services. On the one hand,
there is the protectionism, supported by Canada and France that demand movie industries,
broadcasting and magazines to be treated separately from the other services, because an
uncontrolled external flow could damage the national identity. On the other hand, the
american liberalism promotes the idea that these products and services have to submit to the
general trade agreements because an additional intervention would infringe the free
competition, that is one of the main principles of a capitalist economy. The two main
international organizations that regulate the cultural trade, from different points of view are
the WTO and UNESCO.
Keywords: international trade, culture, barriers, liberalism, protectionism
JEL Classification: F13, F42

Introducere
Comerţul internaţional este un sistem complex de schimb de valori între ţări,
companii transnaţionale, organizaţii integraţioniste. Pentru a dirija şi monitoriza acest sistem,
există o serie de convenţii şi acorduri care reglează fluxurile de mărfuri şi servicii. Unul din
cele mai importante acte în acest sens este GATT, elaborat în cadrul negocierilor organizate
de OMC. Dar odată cu dezvoltarea sectorului terţiar, s-a observat necesitatea unor prevederi
speciale pentru comerţul internaţional cu servicii, care a fost concretizată în GATS.
Sectorul cultural poate fi divizat după mai multe criterii, dar din punct de vedere al
naturii fluxurilor internaţionale cu derivatele acestuia, este adesea folosită separarea simplă
în produse şi servicii culturale. Totuşi aşa o clasificare omite un segment important atât din
punct de vedere financiar, cît şi ca obiect al politicilor comerciale şi anume Drepturile de
autor şi cele conexe (proprietatea intelectuală). Pentru aspectele legate de comerţul cu aşa
tip de proprietate, există un alt acord, numit TRIPS, la fel un produs al Rundei de negocieri
de la Uruguay. Cea mai importantă formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din
perspectiva industriilor culturale, este protecţia drepturilor de autor şi conexe, iar scopul
principal al acestora este de a încuraja creativitatea, asigurând creatorilor plata pentru lucrul
lor. Membrii OMC sunt liberi să-şi determine singuri metoda de implementare a TRIPS în
propriul cadru legal, dar ei trebuie să acorde celorlalţi membri tratamentul naţional cerut de
convenţiile de la Paris, Bera şi Roma.
Interesul faţă de această latură a economiei se conturează la mijlocul anilor 80,
când Consiliul Europei începe elaborarea unui Program de evaluare a politicilor culturale
naţional[2].
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Aşa cum economiştii văd bunurile culturale ca obiecte comerciale, iar din punct de
vedere comercial, schimburile culturale sunt tranzacţii economice, ar fi necesară reducerea
implicării statului prin politici protecţioniste. În acest sens doar proprietatea intelectuală
trebuie să fie obiectul protecţiei. Ca o excepţie de comun acceptată sunt antichităţile, care
necesită protejare contra furturilor şi înstrăinării, fiind considerate componentă a
patrimoniului naţiunii căreia aparţin.

Descrierea problemei
Principalele divergenţe în comerţul internaţional cu produse şi servicii culturale apar
datorită naturii lor şi a interpretării valorii acestora. Nu există nici un acord internaţional care
să se refere strict la comerţul internaţional cu produse şi servicii culturale. În schimb sunt
multe acorduri comerciale internaţionale administrate de OMC care reglementează modul în
care are loc comerţul cu produse şi servicii culturale, precum şi

o serie de acorduri

administrate de către UNESCO care printre altele reglementează unele aspecte legate de
acest comerţ.
După mai multe runde de negocieri, dintre care ultima la Uruguay, tentativa SUA şi
Japoniei de includere a bunurilor culturale în limitele acordurilor generale de comerţ a eşuat,
rămânând ca acestea să fie obiectul acordurilor bilaterale auxiliare.
Un lucru cert este că cultura nu este un domeniu prioritar pentru stat. Acest fapt se
datorează probabil în special complexităţii sectorului şi imposibilitatea cuantificării a
efectelor, rezultatelor produse de aceasta. Dacă în cazul unei industrii constructoare de
maşini se poate evalua exact rezultatul financiar la sfârşitul perioadei de gestiune, pentru
industriile culturale, rezultatul financiar nu este un indicator obiectiv, fie şi doar din cauza
faptului că este un sector subvenţionat. Efectele determinate de cultură sunt pe termen mai
lung, iar interpretarea rezultatelor trebuie să ţină cont şi de efectul social-educativ uneori mai
mult decât cel economic.
Totuşi nu putem spune că sectorul cultural este sectorul risipitor al economiilor
naţionale. Unele ramuri, cum ar fi cinematografia, industria muzicală sau tele-radiodifuziunea
au un aport considerabil la PIB în ţări ca SUA.
Anume aceste trei ramuri sunt cele care stârnesc dispute la cel mai înalt nivel în
ceea ce priveşte condiţiile de comercializare a acestora pe piaţa mondială. Primul fapt care
trebuie determinat este apartenenţa la produse sau servicii a rezultatelor activităţilor acestor
industrii. În realitate avem un dualism al sectorului cultural, unde un film privit la cinematograf
ţine de sfera serviciilor, iar acelaşi film cumpărat pe un DVD este deja un produs. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru industria muzicală.
Influenţa tehnologiilor, în special a echipamentelor de reproducere şi înregistrare,
precum şi a Internetului are un impact mare asupra comerţului cultural, deoarece limitele
fizice, precum şi posibilitatea controlului este redusă. Scăderea vânzărilor publicaţii periodice
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în UE în ultimii ani[3] vine să confirme acest fapt, fiind înlocuite de media on-line. Craig van
Grasstek (2006, p.94) evidenţiază 48 de evenimente din 1877 până în 2004 [6] care au
influenţat dezvoltarea comerţului cultural din punct de vedere tehnologic şi legislativ. Evident
că pentru majoritatea din aceste schimbări tehnologice a fost necesară şi o reglementare
legislativă atât pentru comerţul intern cît şi internaţional.

Metodologia şi surse de date
La nivel mondial se observă două tendinţe în ceea ce priveşte politicile comerciale
pentru sectorul cultural. Ele de obicei sunt rezultatul politicilor culturale naţionale şi
orientează spre liberul schimb sau spre protecţionism.
Pentru studiul dat se vor folosi în principal datele OMC şi UNESCO care vizează
comerţul internaţional, sectorul cultural sau alte informaţii care pot influenţa procesul de
elaborare şi implementare a politicilor comerciale din pentru sectorul cultural. Ele sunt atât
sub formă de date statistice, cît şi ca publicaţii periodice a acestor organizaţii.
Studierea evoluţiei comerţului cultural internaţional, precum şi a tendinţelor de pe
piaţă pot ilustra direcţiile pe care le capătă politicile comerciale pentru sectorul cultural.
Analiza comparativă a volumelor de import şi export între ţări / regiuni, precum şi balanţa
import / export de asemenea reflectă real natura politicilor comerciale practicate de către un
stat sau structură economică.

Rezultate obţinute
Comerţul cu produse şi servicii culturale. Un lucru care poate fi afirmat cu
certitudine este că majoritatea membrilor OMC refuză să-şi asume obligaţii pentru sectorul
cultural în acordurile generale de comerţ internaţional.
Se observă tendinţa ca statele care investesc mai mult în artă şi cultură , cum ar fi
Franţa sau Canada, care cheltuie 57$ respectiv 46$ [6] per capita pentru artă să practice şi
promoveze politici comerciale protecţioniste, pe când ţările cu cheltuieli mici pentru aşa
activităţi, practică şi promovează politici comerciale liberale. Cel mai bun exemplu în acest
sens este SUA, cu doar 6$ [6] per capita pentru artă, şi practic cele mai multe pretenţii de
liberalizare al comerţului cultural.
La finala Rundei de negocieri Uruguay a GATS (1986-1994), a fost ultima dată când
a fost propusă o excepţie culturală vastă pentru sistemul comercial. Comunitatea europeană
a făcut public un raport referitor la ‖specificitatea culturii‖ care stipula că necesităţile specifice
ale fiecărui membru referitor la păstrarea valorilor culturale să fie pe deplin recunoscute.
Propunerea a fost respinsă. De atunci, orientarea prevederilor vizează nu excludere culturii
din acordurile comerciale, ci spre un instrument de negociere asupra diversităţii culturale în
afara acestor acorduri.
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Convenţiile UNESCO sunt o bază pe care se construiesc politicile culturale, din care
la rândul lor reies şi politicile comerciale ale statelor sau organizaţiilor internaţionale. Deşi
sintagma ‖Unitate prin diversitate‖ este general acceptată de practic toţi membrii ei, nu există
mecanisme clare de reglare sau aplicare în practică a acestui principiu. Aici se confruntă
ideea de păstrarea a propriei culturi cu mobilitatea faţă de alte culturi. Deschiderea pieţelor
pe de o parte ar permite reducerea costurilor de producţie, ce ar putea duce la creşterea
exporturilor, dar importurile ar putea copleşi artiştii şi producătorii autohtoni. În acest sens,
principala condiţie ar fi ca deschiderea spre noi principii şi valori culturale să nu fie în
detrimentul propriei culturi.
Sectorul cultural poate invoca două excepţii de la GATT (art. XX) care ţin de
necesitatea protejării moralităţii publice şi protejarea tezaurului artistic. Acestea sunt invocate
de ţările cu politici protecţioniste. Ceea ce ţine de GATS, în formularea sa iniţială, (1994)
doar repetă prima excepţie din GATT şi cam atât.
Reieşind din investigaţiile efectuate, cele mai reprezentative politici comerciale pentru
sectorul cultural le întâlnim la SUA, Canada şi Franţa. Dar aşa cum în mare parte direcţiile
Franţei coincid cu cele ale UE, dar şi pentru că datele referitoare la comerţul extern cu servicii
culturale sunt la nivel de Uniune, în calitate de obiect de studiu, ne vom referi la UE.
Din graficul de mai jos putem observa foarte uşor tendinţele comerciale, care stau la
baza elaborării politicilor de comerţ extern

Graficul 1 - Exportatori şi importatori principali de servicii personale,
culturale şi recreaţionale, procentul din primii 10
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor OMC referitoare la comerţul cu servicii pe
anul 2011. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_trade_category_e.htm
Pentru a evita ambiguităţile, vom analiza exporturile şi importurile de servicii
culturale separat de controversatul audiovizual. O primă concretizare care trebuie făcută este
că la moment, nu există un cadru statistic care să vizeze serviciile culturale ca pe un
segment distinct, deşi din ce în ce mai multe încercări se fac în domeniu. Datele statistice vor
mai include şi serviciile personale şi recreaţionale.
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Din principalii 10 exportatori de astfel de servicii, SUA deţine prima poziţia cu cca
42% din exporturi, puţin peste nivelul UE. Cunoscând poziţia sa referitor la abordarea
culturii în comerţul internaţional, acest procent mare nu surprinde, dar ceea ce se face
remarcat imediat este nivel foarte scăzut al importurilor pe acest segment. Acest fapt s-ar
poate explica prin existenţa unor bariere non-tarifare, dar cunoscând poziţia liberală a SUA,
tindem să credem că cel mai probabil este suprasaturarea cererii cu produse proprii, ceea ce
reduce substanţial necesitatea importurilor.

Pe de altă parte este interesantă teoria

scriitorului şi omului politic Dwight Macdonald, care are o viziune proprie asupra acestei
‖explozii culturale‖ din SUA, pe care el o numeşte ‖masscult‖, adică o cultură pentru mase,
de nivel inferior. El susţine că producţia în masă a culturii a determinat penetrarea ei în
straturile medii şi inferioare ale societăţii, dar odată cu răspândirea fenomenului cultural, a
avut loc şi diluarea valorii etice şi estetice a acestuia. Acesta poate fi şi unul din motivele
pentru care UE şi Canada îşi menţin poziţia protecţionistă, dacă nu chiar ostilă faţă de
cultura americană.
Ceea ce priveşte UE, diferenţa dintre importuri şi exporturi nu este atât de mare pe
de o parte, iar pe de cealaltă, balanţa este înclinată în direcţia importurilor, cu peste 65% din
primii 10 importatori. O astfel de situaţia nu ar părea să reflecte poziţia protecţionistă a UE,
dar trebuie de ţinut cont că UE nu este un stat, ci o comuniune multiculturală. Astfel, pentru
sectorul cultural, fiecare stat îşi poate păstra propria politică comercială.
În pofida politicii protecţioniste

deschise practicată de Canada, balanţa

import/export nu este dezechilibrată, mai mult chiar, importurile depăşesc puţin cota
exporturilor atât pentru serviciile culturale cît şi pe segmentul celor audiovizuale.
La nivel mondial comerţul cultural nu este reglat doar de o singură organizaţie. El
este una din multele probleme care cad sub jurisdicţia

OMC şi a altor organizaţii

internaţionale cum ar fi UNESCO sau WIPO. Există o serie de acorduri şi convenţii adoptate
în afara OMC, cu caracter atât liberal, cît şi protecţionist, care influenţează comerţul cu
produse şi servicii culturale atât la nivel bilateral, cît şi regional sau chiar internaţional. În
cadrul UNESCO, majoritatea

convenţiilor cu caracter protecţionist ţin de păstrarea

patrimoniului cultural naţional sau regional, iar cele de liberalizare se referă în special la
libera circulaţie a materialelor publicate, cu conţinut cultural, ştiinţifici, educaţional.
Un alt tip de acord internaţional este ITA (Informational Technology Agreement)
care reglementează comerţul în unele tipuri de ‖hardware‖ cultural avansat (televizoare,
maşini de tipărit) prin reducerea sau eliminarea unor tarife.
Acordurile de comerţ liber (FTA), care sunt permise în cadrul OMC dacă întrunesc
anumite criterii, se bucură de popularitate în rândul membrilor OMC. În ultimii ani, aceste
acorduri au loc între Nord-Sud, (spre deosebire de tendinţele Nord-Nord/Sud-Sud din trecut),
adică o ţară industrializată şi una în curs de dezvoltare. În ceea ce priveşte comerţul cultural,
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în majoritatea cazurilor acordul prevede poziţia partenerului industrializat. De asemenea
excepţiile culturale negociate de UE şi Canada lipsesc în cele ale acordurile încheiate de
SUA.
La elaborarea acestor acorduri pot fi două abordări: pozitivă - acoperirea doar a
aspectelor care sunt clar reglementate (preferat de UE) ; şi negativă – toate sectoarele de
servicii sunt vizate, în afară de cele specificate (preferat de SUA).
Analizând media tarifelor pentru 11 categorii de produse culturale (hardware şi
software) în diferite ţări (graficul 2), după datele furnizate de programele de gestiune a
mărfurilor, putem face concluzii asupra politicilor comerciale practicate de acestea.

Graficul 2 - Exportatorii şi importatori principali de servicii audiovizuale
şi conexe (2009), procentul din primii 10
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor OMC referitoare la comerţul cu servicii pe
anul 2011, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_trade_category_e.htm
Am putea evidenţia politici comerciale liberale, practicare de SUA şi Japonia, cu
cote mici de impozitare pentru un spectru îngust de produse culturale. UE şi Canada au o
poziţie moderată, cu cote mai mari de impozitare, însoţite de extinderea numărului de
produse vizate. Cele mai protecţioniste ţări, par a fi cele în curs de dezvoltare, ca Brazilia,
Turcia, India, care practică bariere înalte, de până la 40%[6] pentru aşa produse ca
televizoare, aparate de broşare pentru cărţi, filme, perii pentru pictură şi chiar partituri
muzicale.
Sectorul Audiovizual. Când privim situaţia exporturilor şi importurilor pentru
sectorul audiovizual, a aceloraşi 3 trei unităţi economice (graficul 3), avem practic aceeaşi
situaţie, doar cu o creştere a exporturilor SUA (datorită politicii agresive practicate), precum
şi o scădere cu aproape 10% a exporturilor UE.

280

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

Graficul 3 - Exportatorii şi importatori principali de servicii audiovizuale
şi conexe (2009), procentul din primii 10
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor OMC referitoare la comerţul cu servicii pe
anul 2011. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_trade_category_e.htm
Când în timpul consultărilor din cadru UNESCO, în 2000 a fost propusă acoperirea
serviciilor culturale, cu aprofundare în special în direcţia serviciilor audiovizuale, această
iniţiativă nu s-a bucurat de o mare susţinere deoarece doar 27 din cei 153 membri ai OMC sau arătat dispuşi să includă în angajamentele GATS [5]. Reieşind din această tendinţă, UE
este convinsă de necesitatea menţinerii unei autonomii în ceea ce priveşte politicile ce
vizează audiovizualul, în special datorită scopului de păstrarea a diversităţii culturale.
Unul din principalele motive care a dus la răspândirea audiovizualului

sunt

costurilor mici de reproducere. De asemenea, fiind practic cel mai politizat sector, el nu
reprezintă atât interes ca produs cultural, cît ca instrument de dirijare a opiniei publice,
gestionarea informaţiilor care pot ajunge sau nu la publicul larg. Nu trebuie neglijată şi
accesibilitatea atât a serviciului cît şi a mesajului care rareori necesită o implicare
intelectuală deosebită.
Cinematografia. Tratamentul special al cinematografiei a fost inclus încă în
GATT(1986), unde se menţionează că statele au dreptul la menţinerea unei cote de
ecranizare a producţiei cinematografice autohtone. Totuşi ultimul punct din articol spune că
aceste cote de ecranizări trebuie să fie subiectul negocierilor pentru limitarea, liberalizarea
sau eliminarea lor.
Producţiile hollywoodiene sunt

subiectul a multor controverse, deoarece multe

state, printre care chiar şi China, India, şi desigur Canada şi Franţa nu permit intrarea lor
masivă pe pieţele interne. Ele susţin că filmele sunt în mod inerent un fenomen cultural, de
aceea sunt tratate ca excepţii de la tratatele de comerţ internaţional.
Tot în sectorul cinematografic, Canada a cheltuit 2,5 mlrd CAD începând din 1995
[1] pentru subvenţionarea producătorilor interni de film, recuperând doar o parte din bani. La
fel şi UE, care este cel mai are subsidiar al industriei cinematografice din lume, nu a
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prezentat nici o dovadă că a furniza subsidii din interese economice. Astfel protejarea
mediului cultural autohton nu este doar un slogan, ci are o susţinere în practică.
Subsidiile şi pirateria. Abordarea generală vizată iniţial în GATT şi apoi în OMC,
subsidiile sunt considerate o distorsiune, la fel ca şi tarifele sau alte restricţii, care trebuie
eliminate.
GATT prevede aplicarea de taxe compensatorii pentru unele subsidii, menite să
ducă la reducerea sau eliminarea lor. Nu există prevederi speciale în GATT sau alt acord din
cadrul OMC referitor la subsidiile pentru produsele culturale. Dacă o ţară vrea să subsidieze
producerea şi exportul de produse culturale, acestea devin subiectul taxelor compensatorii
ca şi orice alt articol de comerţ. Totuşi nu este cunoscut un precedent în care un produs
cultural a fost supus acestor taxe, doar câteva cazuri cu referire la măsuri anti-dumping în
cazul unor televiziuni şi a echipamentului auxiliar.
Subsidiile sunt o sabie cu două tăişuri. Prin liberalizarea industriilor culturale care ar
reduce subsidiile, s-ar economisi nişte bani din bugetul de stat şi s-ar oferi o alegere mai
mare consumatorilor. Dar de partea cealaltă, din punct de vedere social, ar însemna mai
puţine locuri de muncă, respectiv o rată mai mare a şomajului.
Este curios că SUA nu se opune subsidiilor pentru industriile culturale. În schimb
propunerile de permitere a subsidiilor ar putea întâlni opoziţia ţărilor în dezvoltare, cum ar fi
Brazilia, care ar fi dezavantajate într-un război al subsidiilor din cauză că nu şi-ar putea
permite alocare unor sume pe măsura celor utilizate de statele dezvoltate.
Pirateria este un fenomen des întâlnit în comerţul cultural. Exportatorii de
audiovizual, şi nu numai, pierd sume imense din cauza copiilor ilegale. Un exemplu
interesant este China, care deşi este membră a WIPO din 1980, din cauza lipsei educaţiei
privitoare la drepturile de proprietate intelectuală (primele traininguri s-au efectuat abia în
1996). Este un fel de ‖neglijenţă intenţionată‖, deoarece este cunoscut că falsificatorii au
relaţii cu guvernele locale care le asigură o anumită protecţie [4]. Totuşi nu doar pirateria
este vinovată de scăderile vânzărilor pe anumite segmente de produse. De exemplu
micşorarea numărului de CD-uri vândute pe piaţa mondială este determinată în primul rând
de schimbările tehnologice din societate, fiind înlocuite de DVD-uri[3], care deschid alte
posibilităţi, precum şi de alte tipuri de difuzare a produselor culturale.
China şi Rusia se găsesc în topul celor mai mari producători de bunuri pirate şi
contrafăcute publicat de SUA. Ele sunt urmate de Argentina, Chile, Egipt, Libia, Tailanda,
Turcia, Ucraina şi Venezuela. Brazilia a coborât din lista priorităţilor în ultimii ani, iar Canada
este aproape de a fi supusă monitorizării din cauza filmărilor ilicite din cinematografe.

Concluzii
-Datorită plasării sub jurisdicţia mai multor organizaţii internaţionale, dar şi pentru că
până la moment nu există nici un acord comercial care să vizeze doar bunurile şi serviciile
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culturale, comerţul internaţional cu cultură este subiectul disputelor continui între
protecţionişti şi liberali.
-Tentativele de includere sau excludere totală a produselor şi serviciilor culturale
în/din cadrul acordurilor generale de comerţ au eşuat în repetate înduri, de aceea acum
negocierile pe acest sector sunt de obicei la nivel bilateral.
-Protecţionismul şi liberalismul privitor la problema comerţului cu cultură pot servi ca
pretexte pentru unele măsuri de natură politică. Ostilitatea canadiană şi franceză faţă de
audiovizualul şi cinematografia din SUA, precum şi barierele tarifare înalte practicate de ţări
în curs de dezvoltare presupun nişte măsuri de siguranţă care par să depăşească sectorul
cultural.
-Pirateria şi subsidiile sunt două fenomene, care deşi sunt pe păţi diferite a
prevederilor legale, duc la distorsionarea pieţei şi provoacă pierderi mari de bani pentru
producători în primul caz şi pentru bugetele de stat în al doilea.
-Odată cu dezvoltarea tehnologică, controlul asupra difuzării culturii este tot mai
greu de efectuat. Cadrul legal nu întotdeauna ţine pasul cu modernizările apărute în
societate, iar măsurile luate sunt deseori ineficiente din această cauză.
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FROM NOMINAL CONVERGENCE TO REAL DIVERGENCE:
THE CASE OF SPAIN
Andrei RĂDULESCU151, PhD.
Abstract: The waves of the Great Recession strongly affected Spain, the 4th
economy of the Euro Area with a GDP of over EUR 1 000 bn. The country passed through a
convergence process towards the EU average before crisis: the GDP grew for 15 year in a
row at an average annual pace of 3.5%. However, this convergence was not sustainable, as
reflected by the unfavourable evolution of the potential GDP and by the high current account
deficit. In this paper I analyse the evolution of the potential GDP in Spain during the period
1996-2012 by employing the Cobb-Douglas method and Eurostat database. According to the
results, the potential GDP pace diminished from 3.9% yoy in 1996 to 2.2% yoy in 2007,
turning negative since 2010. This evolution was determined by the downward trend for the
contribution of labour, but also by the diminishing contribution of the capital since the first
wave of the crisis hit the economy.
Keywords: Spain economy, potential GDP, Cobb-Douglas
JEL Classification: E32, E62, H30

Introduction
With a GDP of around EUR 1 000 billion, Spain is the fourth country in the Euro
Area (with a weight of around 11%, according to Eurostat). The economy passed through a
nominal and real convergence process towards the EU average during the period mid-1980s
until 2007: the inflation declined from around 15% yoy to 2.8% yoy; the GDP/capita
increased from EUR 13 000 to over EUR 24 000. However, this process was not sustainable,
as it determined the deterioration of the potential GDP pace and the increasing current
account disequilibria (from a surplus of 1% of GDP in mid 1980 to a deficit of 10% of GDP in
2007).
The first wave of the Great Recession (the most severe global financial and
economic crisis since the end of World War II) strongly hit the economy of Spain: the sudden
stop of capital determined the launch of a prolonged adjustment of the current account
disequilibria; this, in turn, contributed to the deterioration of the public finance stance (from a
surplus of 1.9% of GDP in 2007 to a deficit of 10% of GDP in 2012, as can be noticed in the
following figure (1)).
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Figure 1 – Evolution of the public finance net lending / borrowing (% of GDP)
Source: International Monetary Fund (World Economic Outlook Statistics, 2013)
At present, the Spanish economy seems to have adjusted the current account
disequilibria (a deficit of 1% of GDP in 2012, according to IMF data). However, the public
finance disequilibria are still to be adjusted: in 2012 the country had a public deficit higher
than 10% of GDP and a public debt higher than 84% of GDP (up by almost 50 pp compared
to the end of 2007).
The macroeconomic disequilibria and the prolonged adjustment process (not
finished yet) have had a negative impact for the evolution of the economy and of the potential
GDP pace. The Spanish economy is facing the second wave of contraction since the launch
of the Great Recession: it contracted for the 7th quarter in a row during 2Q 2013, by 0.1%
qoq; at the same time, the potential GDP pace turned negative since 2010.
In this paper I analyze the evolution of the potential GDP pace in Spain during the
period 1996 – 2012, by employing the Cobb-Douglas methodology. The results of this
analysis indicate that the yoy pace of the potential GDP turned negative in Spain since 2010,
due to the unfavourable evolution of the investment flows (figure 2), which led to negative
contribution of the labour factor.
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Figure 2 – Evolution of the total investment (% of GDP)
Source: International Monetary Fund (World Economic Outlook Statistics, 2013)
The rest of this paper has the following structure: the next chapter briefly presents
the methodology employed; the third chapter shortly analyzes the main empirical results; the
conclusions are drawn in the last chapter.

Methodology
In the following lines I briefly describe the Cobb-Douglas method used to estimate
the evolution of the Spanish potential GDP during the period 1996 – 2012. This method takes
into account the classical production function:
Yt = α * Lt + (1- α) * Kt + Ut

(1),

Where
Yt, Lt, Kt and Ut represent the evolution of the GDP, Labour input, Capital stock and
total productivity factor.
I considered the Labour input according to the following relation:
Lt = labour force*labour participation rate*number of hours worked*(1 – unemployment rate)
(2).
In what regards the labour participation ratio I considered the population 15-64 years.
For the capital stock I considered the Perpetual Inventory Method:
Kt=Kt-1 * (1-d) + It

(3),

where
d is the depreciation ratio and
It represents the Gross Fixed Capital Formation.
I took into account the initial capital stock (1995) estimated in the paper of
Derbyshire et al (2010) and an annual depreciation ratio of 5%.
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The total factor productivity (the unobservable component) was estimated starting
from the relation (1):
Ut = Yt - α * Lt - (1- α) * Kt

(4)

I took into account a value of 0.65 for the parameter α, the same as in the papers of
the European Commission (see for instance the paper of D‘Auria et al. (2010)).
Afterwards, I estimated the trend variable for the components Lt and Ut by applying
the Hodrick-Prescott methodology, that is based on the following formula:
T

Min

 (Yt  Yt )

T 1

2

*

t 1

+

 ((Yt 1  Yt )  (Yt  Yt 1 ))
*

*

*

t 2

*

2

(5)

where
Yt, Yt* and λ represent a macroeconomic variable, its trend component and a
parameter of smoothness.
In their paper Hodrick and Prescott (1997) use a value of 1600 for quarterly data
and a value of 100 for annual data. This trend estimates were used in order to compute the
potential GDP pace (Yt*).
In this paper I used the Eurostat Database: annual observations for GDP, gross
fixed capital formation, labour (and components) for the Spanish economy during the period
1996 – 2012.

Interpretation of the results
The main results of the analysis are presented in the figure 3. According to this
analysis the potential GDP pace in Spain declined from around 4% yoy in the second half of
the 1990s to 2.2% yoy in 2007 (the last year of the Great Moderation) and 1.4% yoy in 2008
(the first year of the Great Recession). The potential GDP pace turned negative since 2010,
a trend that intensified (-1.5% yoy in 2012).
For a detailed analysis I decided to split the period 1996-2012 in two: one 19962007 (before the incidence of the global crisis); the other one 2008-2012 (that covers the
evolutions after the launch of the Great Recession).
During the first period the potential GDP pace declined from around 4% yoy in the
second half of the 1990s to 2.2% yoy in 2007. This evolution was mainly determined by the
downward trend for the contribution of labour factor: from 5.3 pp in 1996 to 0.4 pp in 2007. At
the same time, the contribution of the total productivity factor to the formation of the potential
GDP pace was negative, even though diminishing in intensity (-2.8 pp in 1996 to -0.2 pp in
2007). These evolutions reflect the fact that the acceleration of the investments in the
economy during this period (the gross fixed capital formation rose by 104% from 1996 to
2007) was not effective either for the labour markets of for the total productivity factor. In fact,
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during this period, the contribution of the capital stock to the formation of the potential GDP
pace rose from 1.4 pp to almost 2 pp.
One can mention that the nominal and real convergence of the Spanish economy to
the EU average (accelerated after the creation of the Euro Area) did not determine a
structural improvement of the long-term performance. The massive investments in the
economy were directed in the last years of the Great Moderation towards the non-tradable
sectors (for instance real estate): these investments satisfied in a greater extent the domestic
demand (generating an increasing current account deficit (from 0.2% of GDP in 1996 to 10%
of GDP in 2007, being noticed the acceleration after 1999, when Spain entered the Euro
Area and the real interest rates declined)).

Figure 3 – Contribution of the production factors
to the potential GDP pace in Spain (pp, 1996-2012)
Source: Own estimates by applying the Cobb-Douglas methodology
During the second period in analysis (2008-2012) the potential GDP continued the
downward trend, declining from 2.2% yoy in 2007 to 1.4% yoy in 2008, 0.3% yoy in 2009 and
turning negative afterwards: 2010 (-0.4% yoy); 2011 (-0.9% yoy); 2012 (-1.5% yoy). This
evolution continued to be mainly determined by the labour factor (a contribution declining
from 0.4 pp in 2007 to -5.5 pp in 2012), as the first wave of the Great Recession led to a
prolonged and severe macroeconomic adjustment process (firstly in the private sector, then
in the public sector) with strong negative consequences in terms of unemployment: a rate
increasing from 8.3% in 2007 to 25% in 2012; at the same time, the participation ratio
declined from 65.6% in 2007 to 55.4% in 2012.
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The severe deterioration of the labour markets conditions was determined the by
contraction of the investments in the economy: the gross fixed capital formation declined for
the 5th year in a row in 2012, by 9.1% yoy; at the end of 2012 this indicator was 37% below
the 2007 level (as can be seen in the figure 4). In fact, the contribution of capital to the
formation of the potential GDP pace declined from 1.56 pp in 2008 to only 0.24 pp in 2012.
On the other hand, the adjustment of the economy was reflected in the improvement of the
total factor productivity (the contribution of this production factor to the formation of the
potential GDP pace rose from -0.16 pp in 2007 to 3.76 pp in 2012).

Figure 4 – Evolution of the gross fixed capital formation (EUR bn)
Source: Eurostat Database

Concluding remarks
Several remarks can be drawn from this short analysis. On the one hand, the
potential GDP pace in Spain was on a downward trend before the launch of the Great
Recession. On the other hand, the global economic and financial crisis led to the
intensification of this trend: the potential GDP pace turned negative since 2010. In other
words, it can be said that the pre-crisis economic growth was not sustainable: the positive
demand-side shock (determined by the decline of the real interest rate after Spain joined the
Euro Area) was not accompanied by the implementation of the structural reforms (especially
at the labour markets level).
Consequently, the contribution of the labour factor to the potential GDP pace was on
a downward trend during the analyzed period, turning negative since 2008. At the same time,
the contribution of the total productivity factor to the potential GDP pace was negative during
the period 1996 – 2007.
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The launch of the Great Recession surprised the Spanish economy with a huge
current account deficit (10% of GDP). At the same time, the crisis revealed one of the
shortcomings of the Currency Unions (as mentioned in several papers by De Grauwe): the
countries within the Euro Area cannot control the currency they borrow. As a consequence,
the hard lending of the private sector in Spain determined the severe deterioration of the
public finance stance. This, in turn, together with the launch of the sovereign debt crisis in
Europe led to the public debt dynamics (the weight of the public debt in the GDP rose by
almost 50 pp to over 84% in 2012), with negative implications for the potential GDP.
However, the analysis also points to one positive aspect regarding the recent
dynamics of the potential GDP in Spain: the contribution of the total productivity factor to the
formation of this variable started to improve since 2008 and reached a record level for the
past decades in 2012 (3.76 pp). In other words, the adjustment of the Spanish economy was
needed, even without the incidence of the Global Crisis. This positive evolution of the total
productivity factor is a pre-requisite for the future favourable evolution of the investments in
this Iberian economy. The main problem in Spain nowadays is the fall of the capital
investments. The policy makers (both European and Spanish) should implement
macroeconomic measures that support the re-launch of the investments in the real economy
(mainly in the tradable sectors), an important process in order for Spain to avoid the
permanent asymmetry scenario.
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VENTURE CAPITAL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE:
A COMPARATIVE ANALYSIS
AND IMPLICATIONS FOR BULGARIA
Julia STEFANOVA 152, PhD.
Abstract: The paper focuses on the development of venture capital markets in
selected countries of Central and Eastern Europe. Financing through venture capital is part
of the common framework at EU level in the process of further integration of the EU capital
markets. Irrespective of the heightened process of integration still there exist various barriers
in front of the expansion of venture capital funds. Within CEE states most attractive for
venture capital funds remain Hungary and Poland, while Bulgaria still lags behind. Most of
the CEE countries remain far behind EU-15 in such areas as economic activity,
entrepreneurial opportunities and depth of capital markets. In the course of the comparative
analysis the paper reaches some conclusions about overcoming of existing market and
institutional obstacles in front of Bulgarian small and medium-sized enterprises for seeking
more active financing through the forms of venture capital.
Keywords: venture capital funds, financial integration, capital markets
JEL Classification: G19, G23, G29

Introduction
Venture capital financing is part of the common framework at EU level in the
process of further integration of EU capital markets. From the point of view of the public
interest the venture capital sector contributes for the competitiveness of EU and is a source
of alternative external financing. The consequences of the global financial and economic
crisis lead to proposals for initiation of reforms in the institutional mechanisms for
encouragement and harmonized regulation of venture capital funds in EU. Those funds
operating in cross border context achieve economies of scale via diversification of their
portfolios and improvement in their returns. This on its part influences upon the economic
development, employment and competitiveness of EU.
The main problems in front of the development of venture capital in Bulgaria relate
to the macroeconomic environment, deficiencies in the legal framework and the application
of the legal requirements as well as the lack of transparency in the administrative
procedures, which create conditions for corruption. The inadequate level of entrepreneurial
culture, the excessive degree in labour market regulation, lack of close links among
universities, the state and the business sector are significant barriers for the development of
the venture capital industry in Bulgaria. Difficulties exist in exiting venture capital investments
as well, due to the low degree of development of the Bulgarian capital market, and for that
reason the most common strategy pursued by venture capital funds is trade sales.
CEE countries are still in process of wide-scale transition and the most important
factor for attraction of venture capital in the region is the low level of taxation. They lag
152
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behind EU-15 in such areas as economic activity, entrepreneurial opportunities and depth of
their capital markets. The weak aspects of these countries relate to the high levels of
corruption and the considerable administrative burdens over business. The innovation
activity also falls behind in view of the insignificant public and business R&D expenditures
and the limited number of registered patents.

1. Description of the problem
Innovative small and medium-sized companies (SMEs) may develop in case of
access to suitable forms of financing – most often private shareholding capital and venture
capital financing. Among the main barriers in front of the international expansion of venture
capital funds (VCF) in EU are legal restrictions and the limited size of the funds. The venture
capital market in EU is insufficiently developed and represents only ¼ of that of the US. In
EU SMEs rely mainly on bank crediting which accounts for over 80 % of attracted funds,
whereas only 2 % are funds attracted by venture funds, while in US this value stands at
about 15 %. The weaknesses in the industry relate to difficulties in capital accumulation by
institutional investors, the quality of investment opportunities, fragmentation of the EU
venture capital market and the dominance of bank financing over all other forms of SME
financing.
In 2011 according to a research of the European Venture Capital and Private Equity
Association (EVCA, 2011) only 7 % of SMEs finance themselves by private equity (PE) while
the share of public financing in venture capital funds reached 30 %. Besides, the publicly
quoted SMEs are not considered attractive enough due to the low liquidity of their shares.
The activities of the venture capital funds are concentrated in several EU member-states,
namely in Great Britain (venture investments reach about 2 % of GDP), Germany, Sweden,
Denmark, The Netherlands, France and Spain. A correlation exists between the level of
competitiveness and the venture capital investments of countries (as per the Global
Competitiveness Index of the World Economic Forum).
The lack of sufficient investments in start-up phase of SMEs in EU is due to the
comparatively low returns of these investments in EU (the rate of return on 10-year
investments from all forms of venture capital in EU amounts to about 6.3 %, while in US it is
26 %, respectively). This lack is partly compensated by various public financial instruments
under EU programmes (as JEREMIE, Competitiveness and Innovation Programme, Horizon
2020 etc.) or through encouraging the creation of public-private partnerships. Financing of
buyout deals with private equity and venture capital represents about 70 % of total
investments in the sector. Within EU-28 are differences not only regarding the level of
development of the venture capital markets, but also in the regimes regulating these
markets.
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The main factors stimulating venture capital investments in the start-up stages of the
existence of innovative companies are:
- size of deals financed by venture capital. For EU these deals are small in volumes
and insufficient for innovative SMEs;
- capitalization of venture capital funds – the majority of existing funds in EU are with
relatively low level of capitalization. The expenses and difficulties in functioning outside the
domestic legal system are barriers for growth and for the potential for specialization of
venture capital funds. Capitalization is of importance regarding the possibility for establishing
international presence and undertaking greater risks within given portfolios;
- scale of the venture capital markets – the limited size of venture capital markets in
the EU member-states (especially the new member-states) requires the venture capital funds
to operate in cross-border context to achieve critical mass.

2. Methodology and data sources
The main factors of demand and supply of venture capital may be cyclical and
structural in their nature and reflect the degree of entrepreneurial activity, R&D intensity,
degree of capital market development, the institutional environment and corporate taxation in
a given country.
The analysis encompasses supply and demand factors for venture capital in view of
evaluating the motivating push-pull forces in front of the development of the venture capital
industry in the course of the last decade. The analysis is expanded by comparative research
into the venture capital markets of selected CEE countries regarding the adjustment
mechanism of SMEs to alternative sources of financing in view of overcoming the
consequences of limited bank financing.
The evolution in the GDP growth according to a research (EC Directorate – General
Enterprise and Industry, 2009) has a strongly cyclical effect over venture capital investments
and 1 % rise in GDP boosts the level of venture capital by about 13 %, which immediately
affects supply and demand without any time lags.
Capital markets liquidity influences positively the demand and supply of venture
investments and the activities of venture capital funds are thriving in countries with welldeveloped capital markets. It is measured most often by the capital market capitalization as
an indicator of size and liquidity of capital markets.
R&D expenditures also influence positively the supply and demand of venture
capitals. The intensity indicator of R&D allows establishing the activity of hi-tech enterprises.
The comparative analysis of the venture capital industry in CEE includes research
into database of attracted and invested venture capital in Bulgaria, Czech Republic, Hungary,
Poland, Romania and Slovenia, maintained by the European Venture Capital and Private
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Equity Association (EVCA) and Eurostat for the period 2003 – 2011. On the basis of this
analysis some conformities are outlined in venture capital financing by countries, sectors,
investment phase (seed, start-up, expansion) and investment exit (initial public offering, trade
sale etc.). Besides, the comparative analysis is expanded by evaluating

the national

programs of the selected CEE EU member-states for encouraging venture investments,
situational analysis of the venture capital sector of these countries, the legal regulations
pertaining to venture capital and their capital markets with the potential for initiating niche
markets for trade in securities of start-up innovative SMEs.
On the basis of the comparative analysis some conclusions with practical application
for Bulgaria are drawn up in view of the further development of the Bulgarian venture capital
sector and the potential for deepening its integration into the capital markets of CEE
countries.

3. Results obtained
The comparative analysis of the venture capital industry in the selected CEE
countries shows that in 2011 the attraction of venture capital investments in CEE continues
to restore. The total amount of attracted venture capital for the region stood at EUR 941 mln.
(or 2.4 % of totally attracted venture capital in EU), which represents a growth by over 40 %
as compared to 2010. Around 14 % (EUR 133 mln.) are the venture capital funds attracted
from state agencies, the funds of funds (FoF) being the leading source of venture capital
resources for the region (25.5% from the total), followed by pension funds (12.7%) and banks
(12.2 %). Most active in attracting capital investments in CEE are Poland, Czech Republic
and in the last few years Romania and Hungary as well (Panushev, E., 2011).
In total EUR 1,244 billion private equity and venture capital were invested in CEE in
2011 (or 2.8 % from totally invested in Europe), the venture capital representing only 7.6 %
from this amount. These investments accounted for 0.105 % of GDP (for Europe this
indicator being on average 0.326 % of GDP). Poland, Hungary, Czech Republic, Romania
and Ukraine attracted over 90 % of the total amount of CEE investments in 2011 and 70 % of
venture capital financed companies originated from these courtiers.
Consumer goods sector and retail trade attracted around 24 % of total private equity
and venture capital in the region (EUR 296 mln.), followed by communications (EUR 267
mln.) and biotechnologies (EUR 118 mln.). Around 69 % of the value of the investment
activity in the region represented buyout deals. In total 98 SMEs in CEE received private
equity financing (growth by 17 % as compared to 2010) and 97 SMEs were financed through
venture capitals (spike by over 57 % as compared to 2010). On the whole, as a value the
CEE venture capital market represented 2.6 % of total venture capital investments in Europe
and 3.3 % of the number of financed SMEs in EU.

294

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Table 1
Venture and private capital investments in CEE in EUR
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total by
country

Bulgaria

18 mln.

216 mln.

0

556 mln.

90 mln.

184 mln.

82 mln.

7 mln.

1,189 mln.

Czech Republic
Hungary
Poland
Romania
Slovenia
Other CEE
countries
Total for CEE

39 mln.
111 mln.
177 mln.
82 mln.
21 mln.

16 mln.
122 mln.
135 mln.
33 mln.
24 mln.

109 mln.
147 mln.
108 mln.
70 mln.
74 mln.

36
mln.
354 mln.
734 mln.
304 mln.
110 mln.
129 mln.

170 mln.
491 mln.
684 mln.
476 mln.
47 mln.
150 mln.

441 mln.
477 mln.
628 mln.
273 mln.
4 mln.
448 mln.

1,396 mln.
214 mln.
268 mln.
221 mln.
32 mln.
164 mln.

193 mln.
65 mln.
657 mln.
119 mln.
7 mln.
180 mln.

139 mln.
195 mln.
681 mln.
66 mln.
14 mln.
142 mln.

2,857 mln.
2,556 mln.
3,642 mln.
1,449 mln.
104 mln.
1,332 mln.

448 mln.

546 mln.

508 mln. 1,667 mln. 2,574 mln. 2,362 mln. 2,447 mln. 1,303 mln. 1,244 mln. 13,129 mln.

Country

Source: EVCA Central & Eastern Europe Statistics – annual reports and own
calculations of the author
Trade sales remain the main way out from venture capital investments in CEE (64 %
of total amount of realized exit from venture investments), while 26 % are sales to financial
institutions and only 10 % are realized initial private offerings on stock exchanges.
In a research (Stefanova, J., 2013) by empirical analysis of demand and supply
factors of venture capital in Bulgaria, the stepwise multifactor regression established that the
level of venture capital in Bulgaria is most strongly influenced by GDP, which explained
about 67 % of the changes in the venture capital levels. Similar high correlation between the
venture capital level and the real economic growth is confirmed also in a research by Meyer
(Meyer, Th., 2010). The rise in GDP boosts supply of venture capitals, expands investment
opportunities, and increases the number of newly started innovative SMEs. Regions with the
highest concentration of venture capitals show also high GDP levels per capital and
significant innovation intensity as measured by the number of patents per capita.
Significant challenges in front of venture investments in Bulgaria from demand side
include the lack of information of many SMEs managers about the advantages which this
alternative form of financing brings; unrealistic expectations of Bulgarian entrepreneurs and
low innovative activity of SMEs. According to a research (Executive Agency for
Encouragement of SMEs, 2011) on SMEs financing sources in Bulgaria less than 2 % of
SMEs utilized venture capital financing in 2011. The majority of SMEs (over 80 %) prefer
using own funds (company profits and depreciation) or loans from relatives mainly due to the
uncertain financial and economic situation in Bulgaria, the considerable restrictions in bank
financing, high requirements for provision of collaterals, burdensome administrative
procedures in the course of obtaining funds under EU projects etc.
Besides, from the supply side, the unregulated (grey) sector of the economy and the
high levels of corruption create preconditions for unfair competition, while venture capital
funds require high degree of transparency and foresee ability of the business environment of
their portfolio-companies. The underdeveloped ―ecosystem‖ for the functioning of the venture
capital funds in Bulgaria can be explained by the low level of development of the institutions
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for technology transfer along the triangle science-universities-industry; less developed
production innovative webs and insignificant degree of assistance of entrepreneurship.
Challenge in front of the venture capital funds in Bulgaria remains the limited
possibilities for exit from the venture investment via the capital market. This is due to the low
liquidity of the Bulgarian stock exchange, the limited trade activity and the legal restrictions to
insurance and pension funds to invest in venture capital funds.
The expectations are the implementation of the new regulative framework of venture
capitals at EU level and the adoption of the new financial instruments in the EU Multi-annual
financial framework for the period 2014 – 2020 to create the necessary conditions for
obtaining critical mass for attraction of venture capitals in Bulgaria. This inevitably requires in
medium term to weigh the generated benefits and costs from the public initiatives for
encouraging venture capitals in Bulgaria.
From the supply and demand side of venture capitals, Romania is above the average
level of CEE by the indicator GDP per capita, with low level of unemployment but weak points
for attraction of venture capitals represent the low innovation activity and the insufficient R&D
expenditures. According to the National Programme for Reforms of Romania for the period
2011 – 2013 the encouragement of venture capitals is based on support of investment projects
undertaken by SMEs for a term less than 2 years (Start-up programme) and other types of
support for new investments in start-up entrepreneurial SMEs.
On the other side, the National multi-annual programme for development of
entrepreneurial culture in SME sector envisages measures for financial stimulation of young
entrepreneurs and business-incubators. In 2011 – 2013 Romania initiated establishment of
venture capital funds scheme within the EU level initiative JEREMIE with a budget of EUR
100 mln. through which it aims to support the establishment of about 7 to 10 venture capital
funds for seed and start-up investments in SMEs. Small amount of the budget will be
earmarked for experimental facility regarding joint investments with webs of business angels.
Another part of the funds under JEREMIE Initiative of EUR 30 mln. will be utilized for transfer
of technologies commercialization in seed stage SMEs and encouragement of R&D and
investments in patents of over 1000 innovative SMEs.
Romania encourages SMEs with high growth potential also by grants to the amount
of 80 % of the value of loans under JEREMIE initiative in close cooperation with partnerbanks. Further steps envisaged to be undertaken relate to the adoption of the requisite legal
and regulative framework for sustainable increase in private equity and venture capital
investments in innovative SMEs on the basis of favourable and competitive business
environment and effective utilization of structural funds under Operative Programme
―Competitiveness‖. The debt financing under JEREMIE in the form of guarantees amounts to
EUR 150 mln. In close cooperation with participating bank institutions.
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Irrespective of the undertaken steps, in Romania still exist such market failures as
restrictive access of SMEs to alternative forms of financing and insufficiently developed
venture capital segment in seed-to-expansion phase. To overcome these failures the country
envisages initiation of venture fund of funds (FoF) structure with capital of around EUR 100
mln. for encouraging investments of venture capital funds. These funds operate under the
Law on capital markets and are defined as institutions in collective investment schemes.
Important advantages for attracting venture capital in Slovenia are the low taxation,
the protection of investors is above the EU-15 average level; the social environment is
characterized with a high level of education and comparatively low levels of corruption. The
first venture capital fund in Slovenia was established in 1994 from the Austrian-Dutch
company Venture Management and by 2012 the fund had made investments for EUR 16
mln. In 12 portfolio-companies, from which about 50 % operate in the high-tech,
biotechnology and electronics sectors.
In 1995 a second venture capital fund began operation (Slovenian Fund
Management) which acquires minority share mainly in medium and large enterprises and is
characterized with a more passive strategy by agreeing in advance with the target company
the exit strategy from the investment. By 2000 two other venture capital funds started their
activity (Prophetes and Active Venture), which invest in the telecommunications and software
portfolio-companies and plan their exits through initial public offerings or trade sales to
strategic investors.
Main obstacles in front of the venture capital industry in Slovenia remain the rigid tax
policy in respect of the long-term capital profits of the venture capital funds and the existence of
double taxation. To invest in new projects or to provide subsequent round of financing for existing
portfolio-companies, the target companies should prove lack of state or other tax liabilities.
Important recommendations for the further development of the industry relate to the need for
favourable legislation, decrease of barriers for investments of pension and insurance companies
and encouraging supply and demand of private equity and venture capital financing.
In 2007 Slovenia adopted Law on venture capital companies, which laid the legal
foundation for the clarification of the legal status of companies undertaking venture capital
investments. According to the said Law at least 50 % of the portfolio of a given venture
capital fund should be invested in SMEs, 30 % - in the acquisition of private equity or
mezzanine capital and the minimum investment of a single investor should be no less than
EUR 50 000. The Law envisages zero corporate tax rates for venture capital funds having
seat in Slovenia. Some amendments are made in the Law on corporate taxation and the Law
on taxation of individuals, which provide some relief and benefits to venture capital investors.
Besides, in Slovenia functions Entrepreneurial fund as a public institution, which invests in
SMEs in close cooperation with domestic or foreign companies.
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The main instruments under JEREMIE initiative in Slovenia by 2013 include quazi
equity/debt/mezzanine subordinated loans with a guarantee scheme amounting to EUR 175
mln.; venture capital financing instruments and facilities (co-financing scheme for EUR 20
mln.); investment initiative for medium enterprises for EUR 40 mln., and co-financing scheme
with business angels for EUR 10 mln.
Important role for attraction of venture capital in Hungary is played by the low tax rates
and the stable economic environment with low inflation, strong entrepreneurial culture and higher
R&D expenditures from EU averages. The National Agency for Development in Hungary is
responsible for the implementation of the JEREMIE initiative. The total budget of the program is
EUR 720 mln., of which EUR 120 are earmarked for venture capital investments. Main
characteristics of JEREMIE in Hungary are the limited supply of private equity and debt financing
for newly established SMEs and lack of revolving facilities for technology transfer. In 2009 a
procedure was initiated for establishment of Venture Capital Programme, which is expected to
draw considerable interest from foreign venture capital funds.
On the basis of a law in 2006 was established the legal framework for the utilization
of the funds under JEREMIE initiative and the institutions, which administrate the
investments in venture capital in seed, start-up and expansion phase. The managing body of
the programme in Hungary – the National Agency for Development concludes financing
agreements with Venture Finance Hungary PLC (holding fund). The holding fund provides up
to 70 % of financing and the remaining 30 % are attracted from private investors. Venture
Finance Hungary PLC evaluates together with the National Agency for Development the
financial intermediaries, which participate in the venture capital scheme and concludes
contracts with them. The maximum amount of venture capital loans is EUR 1.5 mln. per
target company, extended within 3 consecutive years maximum.
The regulation of venture capital funds in Hungary is based on the Law on capital
markets according to which the venture capital funds are released from corporate taxation.
The company or the branch managing the venture capital fund is liable to corporate taxation
according to the standard tax rates in Hungary.
Poland is in the centre of activities of attracting venture capitals in CEE but
economic activity in the country is below the CEE average due to high unemployment. Yet
protection of investors and corporate governance standards are above EU-15 average
levels. In 2005 Poland created National Capital Fund (the first fund of funds in the country)
as a holding structure, financed by the state budget (17% from total financing), structural
funds of EU (74% or around EUR 80 mln. under Competitiveness and Innovation
Programme) and private foreign investments. The purpose of the holding fund (FoF) is to
invest in venture capital funds targeting SMEs with growth potential (with term of investment
of up to 12 years). In 2008 the Ministry of the Economy of Poland started governmental
initiative for reduction of existing legal restrictions over attraction of entrepreneurial capital
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and more specifically from SMEs. The initiative was undertaken due to the fact that seed and
start-up investments are usually outside the focus of majority of private equity and venture
capital funds in Poland.
The responsibility for the development of the venture capital programme in Poland is
borne by the Agency for Entrepreneurial Development. The private equity and venture capital
investors are encouraged to invest in venture capital funds through various forms of relief in
order to mitigate the investment risks. The venture capital funds are released from corporate
taxation on the basis of the Law on investment funds and the tax is paid upon pay-off of
profits from the fund to the end-investors. The domestic investors are liable to individual tax
of 19 % (unless released on the basis of concluded double taxation treaty).
The JEREMIE programme in Poland (with a budget for venture capital investments
of EUR 30 mln. till 2013) shows some weaknesses as still low levels of venture capital
investments as a share of GDP, unsatisfactory volumes of financing in the seed–to start-upstages of SMEs development; the existing venture capital funds target mainly buyout
investments and later (expansion) stages of SMEs development; low R&D expenditures as a
share of GDP etc.

Conclusions
On the basis of the comparative analysis of the venture capital sector in CEE
countries the following conclusions with practical application for Bulgaria can be drawn:
-The venture capital industry in CEE represents around 2.4% of the totally attracted
venture capital funds in EU; the leading source of venture capital funds in the region remain
funds of funds followed by state agencies;
-Poland, Hungary, Czech Republic and Romania remain leading CEE countries in
attraction of venture and private equity capital (exceeding 90 % of the total amount of the
venture capital investments in the region) mainly due to the significant advantages of the
supply and demand side push-pull factors;
-Around 70 % of the investment activities of the venture capital funds in the region
represent financing deals in the later stage of SMEs development (expansion and buyouts);
-For the period 2003-2011 Bulgaria occupies bottom-down position among analyzed
CEE countries in attracted venture capital (total amount of EUR 1,189 mln.) followed only by
Slovenia (EUR 104 mln.) due to existing macroeconomic and institutional barriers;
-Main way out of venture capital investments in CEE remain trade sales (over 60 %
of realized exit deals in private equity and venture capital) mainly due to the insufficient
capital market capitalization and the inadequate level of development of the capital markets
in the analyzed countries;
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-The attraction of venture capital investments in CEE region is dependent upon low
tax rates, stable economic environment, strong entrepreneurial activity, comparatively higher
R&D expenditures and developed ―ecosystem‖ with well-functioning institutional structure. An
important role for the establishment of the venture capital industry is played by establishment
of specialized venture capital programs with functioning venture capital holding funds (funds
of funds), as well as the opportunity for offering them corporate taxation relief (as is the
practice in Hungary and other analyzed CEE countries);
-Protection of investors and adequate corporate governance practices, high
standards of education and comparatively low levels of corruption attract venture capital as
well as the adoption of specialized legislation regulating venture capital financing (similar to
the practice in Slovenia);
-It is necessary CEE countries to use more actively the financial instruments under
JEREMIE initiative and to develop the institutional framework for venture capital industry as
establishment of national venture capital funds with financial assistance from the national
budgets and the structural funds of EU for undertaking investments in venture capital funds
targeting innovative SMEs with growth potential (similar to Poland);
-Last but not least of paramount importance is further encouraging the exit
possibilities from venture capital investments via development of niche segments at the
national stock exchanges for trade in the securities of start-up and innovative SMEs with
growth potential (as is the practice in the Czech Republic and Poland).
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THE INDEBTEDNESS TO THE BANKING SECTOR
OF THE NEW EU MEMBER STATES
FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE:
TRENDS, FACTORS AND ANTI-CRISIS
POLICIES ALTERNATIVES
Tatiana Houbenova-Delisivkova153, PhD.
Abstract: The paper aims at revealing factors and causes for the indebtedness to
the banking systems in the new EU Member States of CEE during the ongoing Global
financial crisis. Following the basic understanding that the debt reduction process is crucial in
the search for an exit from the crisis, the paper discusses the main features of indebtedness
to the banks and specifies the risk profiles of the banking systems of the countries under
review. The countries‟ prospects for the post-crisis period are considered. By discussing the
methodological approach for the evaluation of the indebtedness to the banking systems the
paper underlines the varieties of approaches to nonperforming loans in the new EU member
states of CEE and the need of improving the quality of the bank assets‟ reporting and
supervision. On this basis of comparative analysis the anti-crisis measures undertaken in
separate CEE countries are discussed. Bulgaria‟s experience with the non performing loans
and the impact of indebtedness to the banks are revealed as an outcome of the crisis.
Keywords: indebtedness, nonperforming bank assets, bank assets, risk assets, liquidity,
capital adequacy, solvency, profitability, contagion, boom/bust cycle, procyclical
JEL Classification: G01,G21,G28,G32,G33

1. Introduction
The nonperforming bank loans have increased as a share of the consolidated
indebtedness of the new EU member states from Central and Eastern Europe (CEE) since
the end of 2007. The adverse trend of credit quality deterioration has not yet come to an end.
Some forecasts had envisaged non-performing loans to reach their peak for the countries
under review by the end of 2013 (Unicredit, 2012). The non performing loans exhibit some
common features in the period concerned irrespective of the country of their origin and thus
they reflect common factors and causes for the indebtedness to the banks in the period
(2008-2012). The common features may be considered as a result of: 1) the consequences
of the credit boom in the beginning of the decade; 2) the influence of the Global financial and
economic crisis and 3) the level of the international interdependence of the newly emerging
financial markets on flows from and to the developed markets. However, the CEE countries
(CEEC) may also be looked upon as ‗united‘ in the diversity of the trends which characterise
their non performing loans. There have been observed some diversities of the degree of
indebtedness, sector concentration and risk profile of the indebtedness as well as different
policy approaches to the indebtedness and risk management in separate countries. The
evaluation of the opportunities and threats to the debt reduction process in different countries
takes into account the risks experienced at present by the banking systems in CEE and their
prospects and peculiarities for the post crisis development.
153
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The object of the paper is to implement a common methodological approach for the
evaluation of the indebtedness to the banking systems in the new EU member states of CEE
and on the basis of the comparative analysis of the non performing loans to sort out the
general and specific factors for the indebtedness. Following the basic understanding that the
debt reduction process is crucial in the search for an exit from the crisis, the paper tests two
hypothesis in order to specify the risk profiles of the banking systems of countries under
review as well as the countries‘ prospects for the post-crisis period.
The two hypothesis tested involve the following statements: 1) the indebtedness to
the banking systems of the CEEC has different features which have moulded the varieties of
the present risk profile of each banking system under review. These specific features cause
the differentiation of risk profile among the countries concerned; 2) the banking sector in the
CEEC shows a strong procyclical tendency at present that aggravates the difficulties of the
credit crunch and the negative influence of inadequate financing of the economies as an
outcome of the crisis. The higher the risk profile of the banking system may be, the more
difficult seems to be the exit from the crisis of the national economy. The resort to external
financial official support in some countries has been a consequence of worsening of the risk
profile of their banking system and the crisis trends of the real sector.
The approach applied in the study involves as follows: 1) an analysis of factors and
causes for the deterioration of the credit quality of the assets in the banking systems under
review; 2) comparative analysis of the indebtedness to the banks for the period (2008-2012)
with the purpose to assess the influence of the Global crisis and the procyclical impact of the
banking sectors; 3) analysis of the non performing loans in Bulgaria and the prospects for
post crisis revival.

2. The Concept of Nonperforming Loans as an Issue for
the Better Management of the Banks’ Assets Quality
The concept of non-performing loans (NPLs) to the banking sector has varied
considerably in different countries depending on the banks‘ regulatory framework. The boombust cycle since the beginning of the new millennium, and especially in 2003-2008 has
contributed to the rise of high non-performing loans (NPLs) in various countries in Central,
Eastern and South Eastern Europe (CESEE). The high credit growth gave rise to an
unsustainable boom that ended abruptly with the Global financial crisis of 2008/09. The crisis
times that followed have caused unsustainability of debt servicing to the banks with
accumulated underlying problems of insolvency of debtors on banks‘ books. By 2012 the
NPLs have reached on average some 11 percent of total bank credits due in the CEEC but
with high differentiation of this indicator for the separate CEEC concerned. A number of
countries have encountered great difficulties with nonperforming loans as is the case of
Latvia and Lithuania with a level of above 25 per cent of nonperforming bank credits.
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The need of improvement of statistics of the NPLs is acknowledged as instrumental
for the overcoming of the debt crisis. The IMF has made an effort to collect and disseminate
internationally comparable financial soundness indicators (FSIs), which include NPLs. In
principle they should conform to the definitions set out in the IMF compilation guide (IMF,
2006), but in practice many countries find themselves unable to fully comply and the NPL
definition in the IMF guide leaves room for interpretation.
There are a number of differences in the treatment and reporting of NPLs among the
CEEC countries. But there are also similarities. On one hand, the official statistics do not
reflect the real situation as the banks have the right to resort to cleaning their asset portfolio
by selling the NPLs to debt collecting agencies in order to avoid increased obligations for
provisioning of the NPLs. On the other hand, data deficiencies and possible underreporting
of bad loans in some countries might mean that the true NPLs problem is even bigger than
official statistics suggest. This may hamper considerably the management of the banking
systems in crisis times.
As the NPLs increase banks‗funding costs and interest margins they become a
bottleneck to the new credit supply and thus to the revival of economic growth. On the credit
demand side, the bad loans diminish the chances of already indebted households and
businesses not only to consume and invest but also to regain access to new credits.
The difficulties encountered in comparison of statistical data of the CEEC in
particular as regards the NPLs levels remain an issue of concern not only for the
international comparisons but to the policy makers. In recent years the international official
institutions have undertaken work to improve statistical data and make possible international
comparisons by introducing common approaches. Until now some consensus has been
reached at international level for norms and definitions for the reporting – also at the national
level– of asset quality and in particular nonperforming loans. Some initiatives for international
harmonization in this direction (e.g. the Vienna Initiative Working Group on NPLs) are set to
work to achieve further progress not only in improving the reporting but in further
implementation of good practices for the resolution of NPLs. (the European Banking
Coordination ―Vienna‖ Initiative, 2012).
First, the most widely known NPLs definition, which is based on the IMF Financial
Soundness Indicators (FSIs) Compilation Guide, is simple and clear: ―principal or interest 90
days or more overdue‖. The IMF strives to present cross-country comparative time series of
NPL and other prudential indicators on the FSI website. Yet the availability of the national
data is not sufficiently good enough, the FSI website as yet lacks comprehensive data
coverage, and comparability is in fact restrained.
Second, the Institute of International Finance (IIF) has proposed credit quality
categories. As nonperforming loans are identified the following three least trustful categories

303

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
respectively the ―substandard – doubtful – loss making‖ loans (the s-d-l rule). From point of
view of the protraction of the present crisis, this classification seems to reflect more
adequately the cautious policy of the banks to their debtors as regards the management
―technology‖ of the non performing loans. By postponement of declaring insolvency of the
heavily indebted firms and other clients, the banks undertake their part in the crisis
management. This is a way to stand against further process of their deleveraging because of
banks‘ losses that raise the burden of provisions.
Third, some studies consider that national supervisors‘ NPLs definitions mostly
relate to the commonly used credit quality categorization of bad loans (Barisitz, 2011). At the
same time the deepening of the NPLs problems as regards their resolution underline the
necessity of widening the criteria and the requirements for their reporting as pertinent for
better bank supervision and management.
Fourth, as regards the CEEC, the NPLs definitions vary considerably according to
the national loan classification schemes. In general the weaknesses of nonperforming loans
involve as such a delay in debt repayments, the degree of losses incurred on the bank as
well as other factors related to the types of resolution of the NPLs.
In a recent comparative study of nonperforming loans in Central and South East
European countries a NBL threshold is proposed with priority given to the 90days+ rule. By
comparing the national categorization schemes some adjustments of a given NPL definition
have been proposed (Barisitz, 2011). In several cases (Czech Republic, Poland and
Slovakia), the 90days+ rule is in line with the s-d-l rule. Where the two rules clash (Croatia,
Hungary and Serbia), the suggestion is that ―90days+‖ overrides the ―s-d-l‖ (at least for
deriving a narrowly defined NPL volume), depending on the intermittent variability of content
that can fill up categories of loan classification from country to country. Where reference to
90days+ is not explicitly made (Romania, Russia and Ukraine), the s-d-l criterion is retained,
supported by reference to the ―well-defined weakness‖ criterion, where applicable.
For the purposes of improving transparency in asset quality reporting a survey on
NPL definitions and reporting standards was conducted under the European Banking
Coordination ―Vienna‖ Initiative. It highlights the prevailing heterogeneity among the CEEC
and the variety of practices of the NPLs management. All 21 CESEE countries were invited
to participate on a voluntary basis. Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia,
Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania and
Slovenia fol. This corresponds to a response rate of 62 percent thus leaving room for
devoting more attention to the varieties of national approaches on the issue.
In the present paper the CEEC experiences in NPLs can be distinguished according
to two dimensions, related to two periods: the relative size of their NPLs (over total loans and
GDP, respectively, in the credit boom phase from 2005 to 2007 and in the financial crisis
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phase from 2008 to 2010), and the dynamics of their NPLs. A number of countries feature
relatively low NPLs, which, albeit higher than before the crisis, have remained in manageable
proportions up to end-2010: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Poland and Slovakia.
Lithuania and Hungary clearly have had to cope with higher NPLs which certainly create
concern. A small majority of the countries have witnessed a levelling-off (or a strong
deceleration of growth) of their NPLs in 2010: the Czech Republic, Poland and Slovakia. In
contrast, nonperforming loans have continued to increase in Croatia, Hungary and Romania,
and particularly in Slovenia and Bulgaria. Pulling the two dimensions (level and dynamics of
NPLs) together produces the following picture: The best positioned (low NPLs levelling off
since 2010) is the ―Central European trio‖ (the Czech Republic, Poland and Slovakia).
Intermediary risk levels are borne by Croatia and Hungary (low but still substantially
expanding NPLs), and by Bulgaria (medium level but stagnant NPLs following crisis-triggered
up tick).
Bulgaria, Romania and Slovenia appear to be saddled with heterogeneous risks of
indebtedness to the banks (of course it also depends on the weights attached to the types of
risk). While Bulgaria still features a comparatively modest level of the total NPLs, these have
not stopped expanding very swiftly through end of the period (2010-2012). Romania‘s
nonperforming loans are at a higher level, but their growth, while still important, has
somewhat slowed down.
For the ten analyzed countries one could therefore conclude that NPLs‘ problems –
where they exist – relate either to high levels of bad credits or to persistently high rates of
increase of bad credits; fortunately, both instances have not been observed simultaneously.

3. Factors and causes of bank indebtedness
in Central and East European Countries
The outlook for the reduction of the burden of CEEC banks‘ indebtedness in 2013
remains uncertain. It is quite possible to expect that nonperforming loans will continue to
preserve higher rate of growth than the growth of the new credits. This is due to the fact that
the economic revival in EU has been postponed and the overall European sovereign debt
crisis and the EU entering since mid 2012 in economic recession have a deeper negative
impact on growth than expected. The challenges which still encounter the CEEC involve the
impact of factors and causes which are acting in the EU in general. These factors have
common as well as some specific features in separate countries. Since 2008 some of these
factors have undergone considerable changes so far.
The non performing loans have been deteriorating since 2008 in all countries under
review. The availability of liquidity was reduced and the with slowing economic growth and
upside rising risks of a recession by the beginning of 2012, the non performing bank loans as
debt burden have increased in all CEEC adding up to the uncertainty of worsening economic
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performance. The figure 1 presents a comparison of the ratio of NPLs to total loans in the
CEEC and other East European countries with the same indicator for previous crisis
countries in the 90s. The data are not fully comparable across countries due to different
forms of reporting the NPLs. In 2009-2010 the share of the NPLs in the total volume of loans
has been the highest in Lithuania (19, 7%) and Latvia (19, 4%), followed by Bulgaria (14,
9%), Romania (14, 2%) and Hungary (12, 4%). Together with Estonia all the above
mentioned CEEC have raised considerably the share of NPLs during the crisis if compared
to pre-crisis level of NPLs. Yet the volumes of NPLs in CEEC have grown at a lower rate
during the crisis compared to Japan (in 1999), Turkey (in 2000) and region of South Eastern
Asia and the Asian financial crisis (1999).

Figure 1. Central and Eastern Europe and Previous Crises Countries:
Peak NPL Ratios* (Percent of total loans)
* Data are not fully comparable across countries due to differences in national classification practices.
Sources: Country authorities; IMF country desks; IMF Statistics Department
and Laeven and Valencia (2008)
Due both to the changes in the domestic and international environment at the
contemporary stage there is a certain rearrangement of the indebtedness factors as
compared to the beginning of the crisis in mid 2007. While at the beginning of last decade
the NPLs have risen due to the ‗easy money‘ credit policies of the banks since the start of the
financial crisis both domestic and foreign factors of reduced aggregate demand, deepening
of the economic slowdown have contributed to the rising volumes of bank credit.
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At that time the transmission channels of the financial crisis have been set in
operation through lower capital inflows and in many countries of CEE there have been
observed very rapid capital outflows. The insufficient inflow of capital resources has been
worsening as a factor for reduced credit availability. The reduction of bank liquidity has
caused unfavourable changes in the supply of credit as the banks were not any more easily
supplied by credit resources from the domestic market and from abroad by their ―mother‖
banks. As regards the new EU member states in Central and Eastern Europe full-scale credit
crunch was generally averted in the 2008–2009 crises thanks to a large extent to the Vienna
initiative and EU/IMF support provided to the most affected countries. Thus the capital
outflows and the reduced inflows of foreign capital have also played a role for the credit
crunch by 2010-2011. As a whole, the availability of credit has been worsened and
aggregate demand decreased worsening the repayment of due credits. (Jevčák, Setzer,
Suardi, 2011).
The strong collapse in equity and debt markets has also brought to a higher demand
of liquidity and less confidence in the financial intermediaries. The CEEC have experienced
an internally induced credit burden, capital inflows reduced substantially and credit squeeze
ever since that time has been ongoing.
The impact of the crisis in terms of the credit squeeze has taken its toll in 2012
especially, with only a gradual recovery followed by the new recession from mid2012
onwards.
The growth of the NPLs is inseparable part of the credit „boom-and-bust” trends in
the last decade at the financial markets of CEEC as emerging markets. Typical for this
cyclical factor of indebtedness is the case with the indebtedness of the households.
In the context of a historically low households saving capacity, the robust expansion
in CEE of household debt (+ 44 % per annum in the 2003–2007 period) has been
accompanied by a stable downward trend in the accumulation of net financial wealth.
Household demand for loans has also been high, closely accompanying rising consumer
spending in all CEEC in the last decade.

At the beginning of 2008 the financial crisis

affecting international markets seemed rather remote to most CEE markets and it was
disregarded by the households sector which has kept on increasing its indebtedness by
2010. As a result, the yearly growth rate for mortgages has been set to dive from 27 % in
2008, to 13 % in 2009 and 14-15% in 2012. The speed and the extent of the lending boom
have, however, generated concern over recent years.
Spurred by the financial penetration gap and the long-term economic catch-up
process, growth in household indebtedness has been particularly fast in Bulgaria, Romania
and Croatia, where loans as a percentage of GDP increased between 3.5 and 5 % on an
annual basis in the 2004 – 2007 periods. Following the disruption caused by the US
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subprime crisis in mid- 2007 global liquidity conditions changed dramatically, triggering a
general increase in the costs of refinancing for banks in combination with growing risk
aversion. However, with the exception of the Baltic states where tightening lending
requirements have already resulted in rapid deleveraging since the end of 2008, growth in
household debt remained lively throughout the CEE region in the first half of 2009, increasing
by around 16 % (compared to end2007). Signs of a more visible slowdown have started to
emerge since 2009, following the gradual decline in consumer confidence and a general
tightening in monetary conditions and cost of risk.
The credit squeeze has been particularly visible in the mortgage segment. Though
there has been lower debt capacity for the demand of new mortgages, the real estate market
has kept the price levels high. The house prices have been growing ever more slowly from
the end of 2007. The change in trends is evident and, above all, unsettling for developers
and other investors that have poured money into the market during the boom in earlier years.
In addition to the Baltic States, clear-cut signals of a decelerating the rate of growth
of credits in real estate activities was observed in Bulgaria, Poland, Romania and Hungary.
The burgeoning European sovereign debt crisis in the EU has contributed to a deeper
economic slowdown in 2012 and worsening of the macroeconomic situation.
Despite a less supportive scenario in the short term, opportunities in the mortgage
segment remain in the long term, particularly in less penetrated markets such as Romania
and Slovakia, where low mortgage loan-to-GDP ratios (at 4 to 6 % in 2007) relative to the
regional average (8.0 %) indicate room for growth in long term prospects. At the other
alternative is the situation in Bulgaria where there is a small probability for further growth of
the mortgages loans due to the overloaded debt capacity of households and businesses in
the real estate market and lack of foreign inflows of capital.

All over the region, slower

growth is expected in the mortgage segment in particular, as further stabilisation in the
residential real estate market and lower domestic income growth could prevent a major
recovery on the demand side, while banks might continue to take a more selective approach
to financing.
The boom-and-bust factor has influenced greatly the consumer credit trends where
the growth of NPLs has been following closely the growth of credits in the last decade as
―business as usual‖ for the banks. Some growth in household demand for consumer credit
has continued since 2011 though credit squeeze has taken its toll in a number of countries
under review.
The significant tightening in credit market conditions has been registered since the
turbulences of September 2008 when there was probably a turning point for lending activity
in most of the region, with signs of a marked deceleration becoming more visible, especially
in Hungary, Romania and Bulgaria, as a result of a liquidity drought and rising cost of risk.
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Despite the slower economic growth since 2009, the increase in indebtedness throughout the
Eastern Europe has remained in double figures last year, increasing by 21 % down from
more than 41 % recorded in 2007.
Another factor contributing to the increased indebtedness of the private sector is the
protraction of the Global crisis combined with the European sovereign debt crisis and
economic recession all over Europe since 2010 until now. While at the beginning of the crisis
the NPLs were related to households‘ mortgages and consumer credits, by 2010 the rise of
NPLs is a result of indebtedness and insolvency of businesses and companies, especially
medium and small enterprises.
Overall, the impact of the crisis in terms of the credit squeeze has been stronger in
2012 with growth in household indebtedness. It is forecasted to slow further to around 10-14
% yoy on average in the region in 2013.The NPLs of companies have increased at a rate of
14-16 % yoy by 2012 combined with slower growth of new bank credits.
Tighter bank credit conditions and lower appetite for debt are expected to limit both
supply and demand in 2013, especially in South-Eastern European countries.

Cooling

income growth, coupled with negative wealth effects and still unchanged prospects for the
exit from the recession have led to only modest growth in bank credit volumes in 2013 so far.
Some re-acceleration in credit growth might take place from end2013, subject to a return in
confidence and depending on an improvement in liquidity conditions at global level as well as
following the expected EU exit from the recession and renewal of confidence in the EU
governance.
Lower demand for bank credit has remained a bottleneck to investment and growth
of the enterprises in CEEC through the period (2010-2012), keeping the growth in
indebtedness to the banks as a crisis factor of concern to households and companies. This
factor reflects indirectly the limited role of new credits that may be applied for refinancing of
the indebted to the banks economic agents in order to proceed with the resolution of old
debts. Even when implemented such credits have remained a very small part of new bank
credits.
The level of the NPLs of households and companies to the banks in all CEEC may
be looked upon as a barrier for overcoming of the debt situation and to returning to higher
economic growth. This may delay the economic revival in most of the countries under review.
The economic crisis has caused lower aggregate demand. Some re-acceleration in
growth could have taken place from 2010 onwards, subject to a return in confidence and an
improvement in liquidity conditions at global level. But in stead, the less supportive
macroeconomic environment in the Euro zone and in most of the East European countries
and the negative wealth effects have worsened the NPLs in most all of the countries under
concern.
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The indebtedness of companies to other companies is an important factor that has
also worsened in all countries under concern. Interfirm indebtedness has attained higher
levels in all countries under review thus becoming a complementary barrier to the access to
new bank credits. The existence of this type of non bank indebtedness explains the trend of
higher rate of worsening the banks‘ position with NPLs of households being higher compared
to the companies‘ insolvency to banks.
The common factor for the increased NPLs is the overall slowdown of economic
growth in the EU and in the CEEC under review. As regards the real sector in almost all
newly accepted EU member states it is evident that the higher economic growth in the first
half of the last decade has made possible the economic upswing. Thus most of the countries
have benefited from enjoying a period of stable rising income, improving labour market
conditions and easier access to credit. Rapid development in real estate markets also
contributed to an increase in the willingness of households to borrow. With slowing economic
growth and upside risks of a deeper recession in some countries, the debt burden for the
private sector is likely to increase, enforcing the chance that rising number of economic
agents may begin to face higher payment difficulties.
Specific factors for the rising indebtedness to the banks in some of the new EU
member states have been the currency rate fluctuations and FX risks. In a number of
countries in the region (i.e. Croatia, Hungary, Poland and Romania), foreign currency loans
were increasingly popular, particularly using the euro and the Swiss franc. Although eligibility
criteria for new loans have been tightened and lending in foreign currencies in some
instances has been cancelled in reaction to the deepening crisis, the household sector
(particularly in countries with flexible exchange rate regimes) still remains exposed to FX
risks connected to unhedged currency positions. Households sector exposure to FX risks,
mostly due to rising FX mortgage debt burden, also remains an issue to monitor reduced
demand in some of the CEEC like Hungary and Lithuania.
The observed depreciation of local currencies is also leading to an increase in debtservicing costs, which combined with the much gloomier prospects on income and a
seasoning credit portfolio (i.e. an increasing share of maturing loans) might contribute to a
major fall in credit quality, especially since mid2012 due to the renewed risks of recession in
the EU. The collapse at the equity and debt markets has also contributed to the currency risk
exposure of borrowers of such credits.
The indebtedness to the banks has rather quickly and unexpectedly become an
issue the banks‘ crisis management since 2008. At the beginning of the last decade in the
context of high international liquidity and low cost of risk, banks have supplied companies
and households in CEE with new credit products to allow a quick convergence of their living
and business standards toward those of their wealthier western neighbours.
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The risks of liquidity crisis have been diminished greatly by the Government and
central banks‘ policies at the developed markets. But the availability of liquidity of the
“mother” banks has become an issue of concern for the bank management in a number of
CEEC. This has had a negative impact on the availability of bank credit in the CEEC by
reduction of credit lines from abroad especially as regards the situation in the subsidiaries or
branches of the international banking groups acting in CEEC.
Despite still good economic performance, the accumulation of financial assets since
2008 has been affected by a strongly negative performance effect, as stock markets
throughout the CEE region all tumbled by more than 50 % from the beginning of the 2009.
Assets held in the form of listed shares and mutual funds have been hit the most by falling
prices, forcing massive redemptions. The impact of capital market losses on wealth has been
particularly strong for Croatian, Polish, Bulgarian, Romanian and Hungarian households,
given the relatively higher weight of those asset classes in their portfolio compared to the rest
of the region. Overall, household financial asset growth at regional level has recorded a
significant deceleration in 2008, up by a marginal + 3 %on average (– 0.1 % excluding
Russia) to reach 37 % of GDP (down from 41 % in 2007).
Real estate markets have contributed to the credit expansion and the increased
share of non performing loans. Further stabilisation in the real estate market will lead banks
to increasingly focus on short-term and unsecured lending, keeping growth in mortgages
subdued relative to other forms of financing. A moderation in household debt is also
anticipated in Central Europe driven by a general slowdown in economic activity and still tight
lending requirements.

4. The anti-crisis policies in the banking sector related to NPLs
We may clearly distinguish between national and common policies in the EU as
regards the NPLs. The issue of worsening the NPL by 2012 has become a focus of the
discussion of the factors contributing to bank indebtedness in search of anti-crisis policies
adequately responding to the difficulties of providing for stability of the banking sector.
The national regulators for the banking sector in the CEEC have been confronted
with a rising number of non-performing loans. The development of NPLs may be presented
as a share of total loans and as a ratio to GDP in the ten analyzed countries from end-2005
to end-2010. In spite of the differences in taking into account of a bad loan, all CEEC have
been active in developing the bad loan‘s classification in order to carry out the supervision of
the banks in the respective countries. In many of the new CEEC the classification of bad
loans and the introduction of a better discipline are targeted to one goal – the stability of the
banking system.
Other issues worth discussing are the downgrade requirement and the treatment of
restructured loans. The former relates to whether a bank is required to downgrade all loans
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to a common debtor if any of these loans is classified as impaired – or not. The IMF FSI
Compilation Guide gives no recommendation in favour or against a downgrade requirement,
which, however, exists in all analyzed countries, except in Croatia and Hungary. In Croatia,
the amount of loss for each claim that is ―individually significant‖ is calculated. In Hungary,
treatment of no downgraded loans to the same debtor must be justified by corresponding
risks. The treatment of restructured loans/replacement loans focuses on the issue whether
these assets should be classified in the same quality category as prior to restructuring – or
not; and if not, which treatment should be afforded. The IMF FSI Compilation Guide does not
express a clear preference here, either.
While treatment of restructured loans is not uniform across CEEC, one can observe
a tendency that after a transition period of a year, six months, three months or less, a
restructured loan would be classified like a no restructured loan. So it appears to be
predominantly an issue of the length of the transition phase. Whether this variation is
substantial enough to appreciably impact possible NPL thresholds over time is unclear.
A specific feature of the 10 new member states of the EU (NMS10) is the high
foreign ownership of their banking sectors. The share of foreign-owned banking assets
exceeded 80% in six of the NMS10 by 2007, remaining below 50% only in Hungary and
Slovenia, with parent banks predominantly located in the old EU Member States. The large
foreign ownership of the banking sector facilitated absorption of foreign funds by providing
access to more liquid international money and capital markets and by channelling foreign
funds into domestic credit growth. At the same time, the resulting substantial cross-border
exposures in the banking sector implied large scope for contagion and also a potential
channel for rapid foreign capital outflows in the case of financial market stress.
Stability of the financial sector and ensuring orderly credit conditions in emerging
Europe are in the shared interest of the private sector and home and host countries. To this
effect, principles to avoid disorderly deleveraging in emerging Europe were agreed by
officials and private sector banks at Forum of the Vienna Initiative in 2012. The agreement
aims to better coordinate banking sector regulation and supervision and to contain negative
spill-overs between the euro area and emerging Europe. It emphasises the central role of
European institutions and the international financial institutions in facilitating this
coordination. (Vienna Initiative, 2012).
These basic principles adopted at the meeting on 12/13 March, 2012 of the fourth
Full Forum of the European Bank Coordination ("Vienna") Initiative aim at boosting
coordination between host and home countries on cross-border banking activities.
Contributing to the needed coordination are banking sector regulators and supervisors,
central banks and fiscal authorities from host countries in emerging Europe and home
countries of major cross-border banking groups. The forum has also incorporated
representatives of the banks and officials from EU institutions, (the European Banking
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Authority, the European Systemic Risk Board), the International Monetary Fund, European
Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and the World Bank
Group. The European Central Bank and Bank for International Settlements participated as
observers.
The Vienna Initiative was originally launched in 2009 at the height of the global
financial crisis to help maintain financial sector stability in emerging Europe, including by
encouraging cross-border banking groups to maintain their exposure to the region and
adequate solvency levels for their subsidiaries. The second phase of its activities is a
response to renewed risks to the region stemming from the international environment.
The European institutions are to play a central role in supervisory coordination,
macroprudential oversight and mediation among national authorities. International Financial
Institutions as the IMF and the World Bank support the implementation of the agreed
principles by their involvement in surveillance, data collection, policy advice and financial
support.
Banking groups active in the region and national as well as European authorities
should cooperate closely in efforts to maintain credit conditions consistent with sustainable
economic growth. The pressure on European banks from governments and the market to
move NPLs off their books has increased. Banks have not proved to be good traders or
managers of NPLs but the situation has motivated the better management of bad loans.
First, it is costly to hold NPLs with the banks which will have to gradually meet the new Basel
III minimum international capital requirements. Second. NPLs have generated the NPLs
market which has been most rapidly growing in the EU. Third, regulators in Europe and
elsewhere realize that banks aren‘t the best holders and services of NPLs and other
intermediaries may serve the need of NPLs resolution.
The discussion of the impact of Basel III rules on emerging Europe and of the
problems of the resolution of non-performing loans (NPLs) has been put on the present
agenda of regulators and bankers. The Basel III highlights a number of implications of the
new rules for emerging markets, particularly in the liquidity management area, and offers
several recommendations to address them. The future regulation for Basel III may be
expected to allow for better bank management of NPLs and diminishing the bank credit risks.
As regards the NPLs, possibilities exist for stimulating resolution to support
economic recovery. The pro-active cooperative approach to deal with the NPL problem
previews distinctive roles for each stakeholder: the relevant country authorities should press
ahead with removing burdensome regulatory, tax and legal impediments to NPL resolution;
the regulators have to tighten supervision appropriately so as to eliminate incentives to let
NPLs linger; banks should step up their collective effort to speed up NPLs‗ resolution; and
alternatives for out-of-court debt restructuring and corporate rehabilitation negotiations

313

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
between debtors and creditors should be explored. The key obstacles to NPLs‘ resolution
remain in the CEEC irrespective of the differences introduced in some CEEC during the crisis.
On one hand, the banks are reluctant to apply speedily NPLs resolution procedures.
As underlined by some authors the individual banks neglect the positive side effects that
accrue from resolving these loans, including on collateral values. Besides they encounter
multiple regulatory and liquidity challenges which delay the NPLs resolution.
On the other hand, extracting the NPLs off banks‘ balance sheets, foreclosing on
delinquent creditors, or seizing and selling collateral isn‘t exactly easy though there are credit
collecting companies. Legal, judicial, tax, and regulatory systems are often poorly equipped
to deal with insolvency and to facilitate efficient restructuring. Such is the case of the
insolvency of physical persons, as an example. Though the insolvency procedures are
applied in a market-oriented way by selling the assets set as collateral by the indebted
physical person, a number of issues have arisen making pending the necessity of adoption of
new laws for the insolvency of physical persons.

5. The case of Bulgaria with regard
to the indebtedness to the banking sector
Bulgaria has had nearly 90 per cent of the banking system in foreign ownership
mainly presented by the large EU banking and financial groups. Since October 2008 the
Bulgarian monetary authorities had to tackle the issues of co-ordination with the ECB and the
Central Banks of the EU member states whose large banking groups have their subsidiaries
and branches in Bulgaria. The need of close surveillance of the possible risks and channels
of crisis transmission has been recognized as part of the risks of the high degree of
openness and capital liberalization of the Bulgarian economy achieved before the entry to
the EU.
There are some factors influencing the degree of indebtedness to the banking sector
in Bulgaria.
- There is interdependence between the banking sector and the capital market in
Bulgaria which has contributed to the non performing loans since the end of 2008. The
capital inflows-driven boom in Bulgaria in the period 2001-2007 has been replaced by
capital-outflows and worsening slowdown of the economy under the impact of the Global
financial and economic crisis. As an emerging financial market, Bulgaria was affected to a far
greater extent than expected by the outflow of foreign capital from the capital market. The
contraction of liquidity came as a result of a withdrawal of foreign investors from the
Bulgarian capital market, slackening of the activity of institutional investors and investment
intermediaries, postponement of part of the planned initial public offerings, as well as panic
among small investors
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- The global crisis in the last quarter of 2008 started to affect seriously the real
sector of the Bulgarian economy as well. The withdrawal of foreign portfolio investments
since the last quarter of 2007 (after considerably protracted period of investors‘ strategies of
―pump and dump‖) has caused a sharp fall of the Bulgarian capital market indices.
Throughout 2008 and still in 2012 the trading on the Bulgarian Stock Exchange has been
adversely affected by the ongoing Global financial crisis, which confronted capital markets
worldwide with challenges of unsuspected scale and magnitude. The crisis demonstrated
indisputably that the globalization processes in the financial sector have advanced
dramatically and exert tangible influence on the state and development of the national
economies.
- As a result of global deleveraging and an increase in global risk aversion the
Western European banks have no longer been in the position to provide abundant new
funding to their local subsidiaries in Eastern Europe by opening credit trenches or by raising
money at the financial markets by the issues of bonds. This has not allowed a rise of the
banking loans volume due to the higher risks related to investments.
- The private sector credit growth has been slowed sharply. The issue of increasing
number of non performing loans has appeared and amendments in the banking procedures
for the management of bad loans have been introduced in order to make possible the better
servicing of the corporate clients by the banks by allowing for longer period of repayment of
debts and possibilities to restructure credit debts. In Bulgaria this has been an issue of
growing concern since mid 2008 as there has been a drop in the crediting and strong
decrease of incoming foreign investments – not only in the construction and real estate
acquisition but in all other sectors of the economy. As figure 2 shows the ratio representing
the Domestic Credit to GDP gap worsened sharply since mid 2008 and after short
improvement slowed down again since the last quarter of 2012.
- The credit boom as an upward trend until mid 2008 has caused one of the present
challenges to the Bulgarian banking sector. Due to the banking competition for acquiring a
bigger market share, the banks have increased the credit volumes by lowering the criteria for
evaluating the creditworthiness of the clients and thus have allowered credits to be provided
at higher risk for their repayment. This has lead to worsening the quality of the credits and
thus the risks of the banking assets increased. As a result the share of nonperforming loans
in the credit portfolio of the banks has increased steadily. This problem of exchanging the
stability of the banks‘ portfolio management against acquiring higher market share by credit
expansion at less strict observance of creditability criteria has been observed in Bulgaria like
in a number of other CEEC. As it is discussed by a number of authors the banks have been
developing the credit market but taking higher risks with NPLs. (Jevčák, Setzer, Suardi,
2011).
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Figure 2. Domestic Credit to GDP Gap in Bulgaria (in%)
Source: European Central Bank (ECB): RDF.Q.BG.EUR.4F.CR.DCGDPG.RO
(Risk Dashboard data): 2004 Q1 – 2013 Q1
- The rising share of nonperforming loans has become a disturbing trend due to the
fact that under the present conditions of delayed revival of the economic growth, the non
performing loans will continue to grow. By the end of 2008 the share of bad loans and the
restructured loans was still below 3 per cent of the total credits‘ volume. Since then this share
has kept on increasing up to 22.1 per cent in November 2011 and up to 25 per cent in April
2012 and 21 per cent in September 2013.
- The restructured loans of the banks present another challenge to the banking
sector. In the banking sector these restructured loans increase the risks for the banks and
are looked upon as ―hidden‖ but possible future cases of indebted firms‘ insolvency. Their
share in the portfolios of the Bulgarian banks has also increased since the end of 2008. Thus
the prospects for the transition to future reduction of non performing loans as well as of
return to higher rates of growth of new credits remain rather vague. Due to the rising
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difficulties in servicing the banks‘ debts of households and companies the worsening of the
banks‘ assets portfolios has been combined with reduction of the rate of growth of new
credits as seen in Figure 3.

Figure 3. Annual Growth of Non-performing and Restructured Loans in Bulgaria
(as% from the total credit volume)
Note: The banking sector in Bulgaria includes the domestic banking groups and
stand alone banks, foreign (EU and non-EU) controlled subsidiaries and foreign (EU and
non-EU) controlled branches reporting sector, All institutions - Gross total doubtful and nonperforming loans [% of total debt instruments and total loans and advances).
Source: ECB.
- At present Bulgaria has the lowest rate of growth of new credits in South Eastern
Europe. In 2010-2011 this share is averagely 2.15 per cent as annual rate of growth while in
Romania – it is 3 per cent, in Croatia it amounts to 5 per cent etc.
- The sharp reduction of the rate of growth of new credits after 2009 has reduced the
access to new credits as well as the profitability of the credit activities and thus the efficiency
of the banks‘ operation as a whole is reduced. For the period January 2009 to November
2011 the ratio of credits to deposits is reduced to 1.25 though it remains higher than the
average for Central and Eastern Europe. The necessity to compensate for the reduced
profitability of credit activities of the banks forces them to search for other sources of
covering the expenditures for the rates of interests on the deposits. The ratio of the
expenditures for payment of the interests on deposits to the attracted resources has fallen
since 2009.
- The growth of the GDP of Bulgaria is 0.8% in 2012 being slowed down further from
the 1.8% in 2011. The economic recovery depends on the internal demand in combination
with the corporate sector‘s deleveraging and weak housing market recovery. Moreover,
escalation of the euro zone debt crisis has caused uncertainty in the already quite tight
monetary conditions at home. As a factor that might not be neglected has become the
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situation related to the subsidiaries of Greek banks in Bulgaria- their ongoing restructuring
and shrinking of credit activities. While pressure in the EMU related to the bank restructuring
plan in Greece is likely to remain in the near term, for the situation in Bulgaria seems
possible to observe a very slow growth of new credits. This may worsen the future bank
policies for restructuring the bad loans or their servicing.
- The households‘ indebtedness to the banks has reached a very high level. This
level of indebtedness might serve itself as a reason for lower demand of new credits as the
creditability of clients has become rather risky. As Figure 4 shows that the worsening of the
indebtedness of the households presents a rather difficult case for the management of the
non-performing loans.

Figure 4. Financial Status of the Households in Bulgaria as Level of Bad Loans
(as % of total bank credits of households)
Source: National Statistic Office of Republic of Bulgaria
- The reduced bank credit activities of the banking sector in Europe have
unfavourable impact on the economic revival (Ernst & Young, 2013). As some authors
underline it is quite possible that the present financial crisis may remain combined with
revival without credit growth (Bijsterbosch, B. & T. Dahlhaus, 2010). Thus the process of
reduced credit growth and deleverage of the banking sector is becoming more complicated
not only in the countries of the Euro area but in the rest of the EU countries as well.
- The impact of the Greek crisis has been rather strong in the Bulgaria‘s banking
sector. The assets of the Greek banks in Bulgaria have fallen by 10, 8% on annual basis and
their market share decreased with 4 points – up to 23, and 7%. In spite of the strong capital
inflows from Greece these money resources may cause higher uncertainty in the Bulgarian
banking sector as their future movement may be redirected to other destinations abroad
while their pending rewarding with higher interest confronts the banks with the challenge to
manage their assets better, including the credit portfolios.
The Global crisis has worsened the conditions and prospects of achieving the
adequate positioning of Bulgarian economic agents at the EU market as the recession in the

318

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
EU member states has been aggravating the negative consequences for the economic
integration.
As regards the financial and capital flows the situation has become rather
unfavourable since mid 2009 as the credit crunch has influenced the banking sector in
Bulgaria and thus the access to credit has worsened both for the business and the
households. The credit restraints have become a bottleneck to the economic growth.
Additional burden to the business is presented by the higher rates of interest at which the
banks are providing any new credit resources.
The size, nature and persistence of the capital inflows have complicated
macroeconomic policy implementation since 2001 and contributed to some macroeconomic
vulnerability in the pre-crisis period. Policy tensions often surfaced when multiple policy
objectives were pursued (lowering inflation, maintaining the fixed exchange rate target of the
BGL to the Euro and the sustainability of fiscal surplus under the Currency Board regime)
while opening the capital account. Large and persistent capital inflows in the period 20032007 put appreciation pressures on the domestic currency and led to periods of monetary
expansion when appreciation pressures were resisted by administrative restrictions on credit
creation by the banks (in 2005), and/or to a slowdown in the process of disinflation with
greater current account deficits leading to impossibility to fulfil the Maastricht criteria for
joining the EMU.
The inflows have especially raised policy challenges associated with a rapid
expansion of banking sector credit financed increasingly by the inflows up to 2007.
The rapid growth of credit to the private sector in Bulgaria has contributed to the
widening of current account deficits, by stimulating aggregate demand through higher
imports and consumption. Growing external indebtedness of the private sector has become a
significant concern in Bulgaria, as well as when banks borrowed abroad to fund lending
growth and corporations switched to direct borrowing in response to the restrictions imposed
on the banking system. For the period 1997-2007 evaluations demonstrate straightforward
causal link between capital inflows and trade deficits for Bulgaria just as it is the case in
some other European countries. The rising imports were dependent on capital inflows and
domestic credit growth in the years before the Global crisis. The need to manage the
macroeconomic impact of credit expansion induced the Bulgarian authorities to resort to
more direct measures where indirect monetary instruments have been limited or ineffective in
the presence of high eurozation (e.g., administrative measures and reserve requirements
were implemented before and during the Global crisis). Financing the loans increasingly from
abroad created balance sheet mismatches as banks lent the private sector in domestic
currency by the foreign currency funds borrowed from abroad. Even where FOREX
exposures have remained within permitted limits, the large FOREX linked component of the
loans to borrowers with limited FOREX income or hedging have made a number of banks in
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Bulgaria increasingly more exposed to FOREX-related credit risks. Some deterioration in
lending standards has also been observed as banks in Bulgaria competed for market share.
The composition of the capital inflows has also changed over time. The institutional
development of the financial market in Bulgaria has been making progress due to the
compliance with the requirements of joining the European financial space (Topf, B., D.Vavra,
2007). Initially, FDI made up the bulk of the inflows in Bulgaria with the role of portfolio
investment gaining importance over time. The importance of portfolio inflows rose at later
stages since 2003, along with the development of the capital markets. Such inflows were
channelled primarily into debt securities, and only subsequently, and to a lesser extent, into
equity securities. There has been a marked rise in inflows to the banking system (initially as
FDI into the financial sector, followed by bank financing—under ―other investment‖) in
Bulgaria.
Credit risk increased also through greater loan concentration in mortgage and
household sectors in Bulgaria but no measures have been applied by the regulators to
restrain the investments through credits of this sector which is most strongly hit by the fall of
the prices of real estate.
In the pre-crisis period, especially since 2005 the Bulgarian authorities used a
variety of public debt management measures to cope with the implications of the inflows on
the liquidity in the financial system. The authorities shifted from foreign to domestic borrowing
sources, bought back outstanding Brady discount bonds, etc. Besides, the Bulgarian
government deposits were transferred to the Central bank and the Deposit Insurance Fund
was instructed to invest its cash balances and maturing repose in government debt to deal
with the liquidity problem.
The main challenge facing the banking sector still remains the necessity to absorb
the increase of losses caused by nonperforming loans. There are substantial buffers built up
in the banking system during the boom years, as well as there is a high capital adequacy
ratio of 17%, which is well above the European Union's 9%. Nevertheless the unfolding of the
economic and financial crisis in the EU since the beginning of 2010 has worsened the
situation with the nonperforming loans in Bulgaria and the provisions of the banks increased
inevitably as seen in Figure 5.
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Figure 5. The total loss provisions as % of total gross doubtful and non-performing
loans in the banking sector of Bulgaria during the period (2007-2012)
Source: BNB.2012.
The total loss provisions are set by regulatory authorities in Bulgaria as % of total
gross doubtful and non-performing loans in Bulgaria. The domestic banking groups and
stand alone banks, foreign (EU and non-EU) controlled subsidiaries and foreign (EU and
non-EU) controlled branches have the problem with the increasing volume of nonperforming
loans as the crisis has become prolonged. The costs of the increased provisions have made
banks reluctant to decrease the interest rates and operational costs they charge on their
customers. This has continued irrespective of the low inflation and the improved credit rating
of Bulgaria as the result of its improved fiscal discipline.
Table 1 below presents the changing role of supply and demand factors for the
capital flows under the impact of the Global crisis. The intervention of the Bulgarian
authorities thus far has been shaped under the pressure of the factors related mainly to the
capital inflows. The capital outflows have appeared as negative consequences of the Global
crisis but hopefully they may not gain importance if the crisis in Bulgaria has reached already
the bottom line and economic upturn may bring a rising trend of capital inflows.
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Table 1
Domestic Factors Underlying the Capital Inflows
in Bulgaria before and during the Global Crisis
Pull (Demand) Factors
before the Crisis
- Liberalization of the
foreign investment regime
involving reforms
in legislation, accounting,
provision of information
and
improving
the
institutional framework in
compliance with the EU
law;
- Increased confidence in
the economy with political
and economic stability
(reduced external debt,
low inflation);
- Sound economic and
financial policy framework
and structural
reforms;
- High lending rates with
limited perception of
FX risks under the
Currency board regime in
Bulgaria;
- Rapid growth of banking
sector‘ credit financed
increasingly by bank
borrowing from abroad.

Pull (Demand) Factors
during the Global crisis
- Deterioration of the
business climate due to
reduced external demand;
-Credits‘ availability
becomes an issue,
especially as regards the
credits for the small and
medium size business.
- Deterioration of the
business climate due to
reduced external demand;
- Considerable fall of
industrial production and
private consumption and
reduction of incomes;
- Retaliation of structural
reforms;
- Rising rates of deposits
to attract savings to raise
bank deposits;
- Reduced demand of
credits due to the rising
indebtedness of
households, companies
and financial nonbanking
intermediaries;
- Reduction of minimum
reserve requirements of
the banks from 11 to 8 %
of the deposits coverage
to improve their liquidity
since October 2008;
- Cautious Involvement of
Banks with the provision
of credits to EU funds
beneficiaries in favour of
absorption of the EU
funds by the private and
public sector in Bulgaria;
-A fall of incoming foreign
investments and reduction
of the overall credit
volumes.

Push (Supply) Factors
- Dominance of the
banking
system
by
several banks with higher
market shares which ;
- Increased competition in
the banking sector for
attracting deposits by
maintaining
higher
interest rates.

Push (Supply) Factors
during the Global crisis
- Reduction
of minimum reserve
requirements of the banks
from 11 to 8 % of the
deposits coverage to
improve their liquidity
since October 2008;
- Banks‘ Involvement with
the provision of credits to
EU funds beneficiaries in
favour of absorption of the
EU funds by the private
and public sector in
Bulgaria;
- Not only a fall of
incoming foreign
investments but reduction
of the credit expansion
and the nominal volumes
of credit.
-non-performing loans
increase as a share of the
total sum of loans.

As an outcome of the economic crisis, Bulgaria's balance of payments position
seemingly improved since early 2010, due to contraction of the cumulative current account
deficit. At the same time, however, that is hardly to be considered a sustainable trend, since
it reflects the lack of capital inflows, stagnating domestic demand and reduced imports.
Though remaining still at the periphery of the financial crisis in the EU, Bulgaria has been
adversely influenced by the stress in the financial and real sector in its main partners – the
advanced countries as the drop in the their financial markets has shaken confidence of the
private sector, and global demand and trade and capital flows have declined sharply. The
prospects for structural adjustment and returning to higher rate of economic growth may be
regarded realistically as a possibility in the near future. Yet the NPLs may be expected to
remain an issue of concern for the exit from the economic crisis.
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Conclusion
The conclusions drawn from the analysis of the NPLs underline the specific features
of the rising trend of the indebtedness to the banking system in all countries of CEE under
the impact of the Global financial crisis. The European sovereign debt crisis has also
influenced the credit crunch and the spread of contagion through the higher risks of the
European banking groups as dominating by market share in the banking systems of the
CEEC under review. The differences in the degree and the structure of the indebtedness to
the banking systems in the CEEC have played a substantial role for the differences in the
overall economic performance and anticrisis policy management in these countries. The
differences among the EU member states under the present Euro area crisis will remain a
challenge to the bank risk management due to the interdependence of banking systems
through different channels as well as through the trans-border banking in the EU and the
European financial and banking groups.
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SECŢIUNEA A IV-A:
MICROECONOMIE FINANCIARĂ
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IMPOZITELE ÎN AGRICULTURĂ –
ÎNTRE NECESITATE ŞI IMPACT.
O ANALIZĂ PENTRU DOMENIUL APICOL
Dr.Elena Carmen BUCUR154
Sorinel Ionel BUCUR155
Abstract: As an activity which generates various incomes, the beekeeping acquired,
in the last period, a special importance, not only in terms of the products obtained and the
marketing potential, as well as in terms of interest of youth entrepreneurs in rural area, in the
context of the development of local business, with the financial support from the European
funds. Starting of these considerations, we try to present in this paper a number of aspects
generated by establish the standard income, as a base of the activity taxation.
Keywords: tax, agriculture, impact
JEL Classification: H30, H31.

Introducere
Abordarea problemei impozitelor în agricultură, cu referire la sectorul apicol, vine în
contextul în care la începutul anului 2013, prin Ordonanţa nr.8/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiarfiscale, Guvernul României a decis modificarea Codului Fiscal prin introducerea, printre
altele, a unor reglementări referitoare la stabilirea unor norme de venit obţinute din activităţi
agricole, ce vor fi supuse impozitării.
Extinderea bazei de impozitare şi la nivelul unor activităţi agricole are practic drept
scop obţinerea de venituri suplimentare la bugetul de stat. Pornind de la aceste
considerente, vom încerca să prezentăm pe parcursul demersului de faţă câteva aspecte
legate de modul de stabilire a normei de venit în domeniul apicol, considerată bază de
impozitare.

Descrierea problemei
Adoptarea ordonanţei mai sus amintite a generat din partea agricultorilor un val de
proteste, legate atât de limita de suprafaţă sau efectivele de animale excluse din baza de
impozitare cât mai ales de limita de venit impozabil calculată pentru fiecare categorie în
parte. În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii diferitelor grupuri de producători s-a decis
amendarea ordonanţei prin legea de aprobare a acesteia, fiind aduse unele modificări de
natură a atenua prevederile iniţiale.

154

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, Sect.5, Bucureşti,
elenacarmenbucur@yahoo.com.
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Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, Sect.5, Bucureşti,
bucursorinelionel@yahoo.com.
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Metodologie şi surse de date
Din punct de vedere metodologic, prezentul demers se bazează pe informaţii
publice furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale. De asemenea, au fost avute în vedere şi reglementările adoptate în cursul acestui
an, respectiv Ordonanţa nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată cu modificări prin
Legea nr.168/2013.

Rezultate obţinute
Conform Ordonanţei nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale prevede pentru domeniul
agriculturii, sunt considerate venituri neimpozabile în agricultură cele care se încadrează în
următoarele limite (Tabelul 1).
Tabelul 1
Limitele pentru care veniturile din agricultură sunt considerate neimpozabile
Produse vegetale
Cereale
Plante oleaginoase
Cartof
Sfeclă de zahăr
Tutun
Hamei pe rod
Legume în câmp
Legume în spaţii protejate
Leguminoase pentru boabe
Pomi pe rod
Vie pe rod
Flori şi plante ornamentale
Animale
Vaci şi bivoliţe
Ovine şi caprine
Porci pentru îngrăşat
Albine
Păsări de curte
Sursa: OG nr.8/2013.

Suprafaţă
Până la 2 ha
Până la 2 ha
Până la 2 ha
Până la 2 ha
Până la 2 ha
Până la 2 ha
Până la 0,5 ha
Până la 0,2 ha
Până la 1,5 ha
Până la 1,5 ha
Până la 0,5 ha
Până la 0,3 ha
Număr de capete/Număr de familii de albine
Până la 2
Până la 10
Până la 6
Până la 50 de familii
Până la 100

Referitor la norma de venit, ordonanţa a prevăzut posibilitatea de stabilire a acesteia
pe suprafaţă/cap de animal/familie de albine (Tabelul 2).
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Tabelul 2
Norme de venit stabilite ca bază de impozitare
Produse vegetale
Cereale
Plante oleaginoase
Cartof
Sfeclă de zahăr
Tutun
Hamei pe rod
Legume în câmp
Legume în spaţii protejate
Leguminoase pentru boabe
Pomi pe rod
Vie pe rod
Flori şi plante ornamentale
Animale
Vaci şi bivoliţe
Ovine şi caprine
Porci pentru îngrăşat
Albine
Păsări de curte

Suprafaţă
Peste 2 ha
Peste 2 ha
Peste 2 ha
Peste 2 ha
Peste 2 ha
Peste 2 ha
Peste 0,5 ha
Peste 0,2 ha
Peste 1,5 ha
Peste 1,5 ha
Peste 0,5 ha
Peste 0,3 ha
Număr de capete/
Număr de familii de albine
Peste 2 capete
10-50 capete
Peste 50 capete
6-10 capete
Peste 10 capete
50-100 familii
Peste 100 familii
100-500 capete
Peste 500 capete

Norma de venit (lei)
449
458
3488
697
1060
1483
4001
8033
801
4709
1385
11773

453
23
65
56
177
70
98
3
2

Sursa: OG nr.8/2013.
Referitor la sectorul apicol, discuţiile purtate la Ministerul Agriculturii şi Agriculturii cu
reprezentanţi din domeniu au pus în evidenţă faptul că la stabilirea normei de venit s-a avut
în vedere o producţie de miere de 30 kg/familie de albine. Conform datelor furnizate de
Institutul Naţional de Statistică referitoare la evoluţia numărului de familii de albine şi a
producţiei obţinută în perioada 1990-2012, acestea relevă faptul că în timp ce numărul de
familii s-a majorat cu 118%, producţia de miere extrasă a înregistrat o creştere de doar
14,9%.
Urmare a acestei evoluţii, producţia de miere/familie de albine s-a majorat de la 9.7
kg/familie (1990) la 18,4 kg/familie (2012), cu un maxim de 21,6 kg/familie în anul 2004
(graficul 1). Altfel spus, pe ansamblul perioadei 1990-2012, producţia medie de miere a fost
de 16,8 kg/familie, mai mică cu 13,2 kg/familie faţă de estimările ministerului de resort.
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Graficul 1. Evoluţia producţiei de miere/familie de albine la nivel naţional
(kg miere extrasă/familie)
Sursa: Calculaţii pe baza datelor INS, 2013.
În urma discuţiilor purtate, prin legea de aprobare a ordonanţei au fost modificate
atât limitele de suprafaţă/efective de animale considerate neimpozabile cât şi normele de
venit. Astfel, pentru sectorul apicol, până la 75 de familii de albine nu se va plăti impozit. De
asemenea, norma de venit a fost redusă de la 70 lei/familie, respectiv 98 lei/pe familie la 40
lei/familie pentru ceea ce depăşeşte limita de 75 de familii.
Conform informaţiilor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sfârşitul
anului 2012, din cele 1252998 familii de albine aparţinând unui număr de 42412
exploataţii/agricultori, 57,6% se încadrează în clasa de până la 50 de familii, regrupând
81,6% din numărul total de exploataţii/apicultori. Practic, doar 42,4% din numărul total de
familii de albine ar fi intrat sub incidenţa Ordonanţei nr.8/2013 (Tabelul 3).
Tabelul 3
Structura exploataţiilor apicole pe clase de mărime la sfârşitul anului 2012
Clase de mărime (nr.familii)
Nr.exploataţii/ apicultori
1 - 25
20215
26 - 50
14383
51 - 150
6230
Peste 150
1583
TOTAL
42412
Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Nr.familii de albine
167024
554327
277038
254609
1252998

Astfel, conform prevederilor iniţiale, pentru o normă de venit de 70 lei/familie (pentru
un număr de familii cuprins între 50-100) şi 98 lei/familie (pentru un număr de peste 100
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familii), venitul total impozabil s-ar fi ridicat la 44 344 342 lei, impozitul situându-se la
7095095 lei, prin aplicarea cotei de 16%.
Având în vedere faptul că nu există informaţii legate de structura exploataţiilor
conform noilor reglementări, nu pot fi făcute decât simulări privind noile impozite posibil a fi
plătite de apicultori. Presupunând că numărul exploataţiilor de peste 75 de familii reprezintă
50% din numărul familiilor cuprinse între 50-150 de familii, rezultă că venitul total impozabil
se ridică la 15 725 120 lei, impozitul aferent fiind de 2 516 019 lei, mai redus cu 64,5% faţă
de reglementarea anterioară.
Potenţialul impozit plătibil de apicultori se diminuează considerabil în situaţia în care
ponderea familiilor de albine situate peste 75 de familii din totalul grupei se reduce de
exemplu la 25%. În acest caz, venitul total impozabil se ridică la 12 954 740 lei, impozitul
fiind de 2 072 758 lei.
Până în prezent, aplicarea acestor prevederi fiscale a condus la apariţia unor
probleme în primul rând de ordin administrativ, generate de necesitatea plăţii impozitelor la
sediile agenţiilor fiscale de care aparţin producătorii, ceea ce presupune deplasarea continuă
a acestora în termenele stabilite de lege, pentru plata impozitelor.
O soluţie la această problemă o constituie încasarea impozitelor prin intermediul
primăriilor locale, evitându-se astfel deplasările în alte localităţi decât cele de reşedinţă.

Concluzii
Includerea activităţilor agricole în sfera impozitării vine în întâmpinarea necesităţii de
obţinere de noi surse de venituri pentru bugetul de stat. Cu toate acestea, lărgirea bazei de
impozitare ridică o serie de probleme pentru agricultori, în speţă apicultori, cum ar fi printre
altele, modul de plată a impozitelor, necorelarea acestora cu venitul efectiv obţinut prin
vânzarea produselor obţinute.
Stabilirea impozitelor pe bază de norme de venit nu ţine seama de veniturile efectiv
obţinute, întrucât, de cele mai multe ori, comercializarea produselor este dificilă sau de lungă
durată în timp, ceea ce face ca fiecare apicultor să se afle în situaţia de a scoate bani din
buzunar pentru a plăti anticipat aceste impozite.
Dacă la acestea se adaugă şi obligaţia fiecărui producător de a se deplasa la
unităţile fiscale de care aparţin, aceştia îşi vor diminua mult mai mult veniturile obţinute, în
condiţiile în care producţia realizată se caracterizează printr-un grad ridicat de sezonalitate,
fiind puternic influenţată de condiţiile climatice şi de preţurile de vânzare cu amănuntul sau
chiar en-gros.
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FORMALIZAREA ŞOCURILOR
ÎN TRANSFERURILE FINANCIARE
Dr.Mihail DIMITRIU156
Abstract: Addressing financial analysis processes and phenomena using the
concept of financial network provides a number of obvious advantages especially for surprise
events such as financial shocks, which occur more often lately. Communication aims to
identify a number of elements and attributes that provide a unique specificity Financial
Network. We also explained a number of elements that describe the expression of the
financial shock as a species of the broader concept of cash flow.
Keywords: financial network, cash flow, shock, modeling
JEL Classification: D87, D89, G21, G23, G28, G29

Introducere
Actualele condiţii în care trebuie să funcţioneze o firmă au făcut necesară
rezolvarea unor noi tipuri de probleme. În prezent, dezvoltarea sustenabilă a firmei este
legată mai mult ca oricând de modul de desfăşurare a procesului de transformare a
resurselor în rezultate viabile pentru clienţi. Criza de materii prime, criza de personal, criza
financiară sunt laturi ale aceluiaşi proces: erodarea calităţii şi nivelului resurselor utilizate la
nivel microeconomic. Mai mult, între sursa de materii prime, energie, forţă de muncă,
informaţii şi firmă care transformă resursele în output-uri necesare societăţii au apărut şocuri
de aprovizionare (în sensul cel mai larg) la care firma se adaptează în diverse moduri. Au
apărut probleme care în viitor pot să conducă la schimbări profunde în societate157, iar orice
schimbare de structură actuală duce la o schimbare în viitor şi în final poate la grăbirea
dispariţiei firmei! Ca să se amâne acest final, un mod specific de adaptare îl reprezintă şi
dezvoltarea sustenabilă, care presupune o continuitate pe termen lung a obiectivelor de
―conservare‖ a surselor de aprovizionare. Această adaptare este însă pusă în pericol de
modul în care interacţionează firma, pe termen scurt, cu mediul său înconjurător. În acest
mod, apare tot mai pregnant o schimbare a rolului sistemelor (în sens general) în raport cu
reţelele. Firma descoperă treptat un nou mod de a gândi acţiunile sale, trecând treptat de la
„lucrul în sistem‖ la „manifestarea în reţea‖.
Din punct de vedere structural, specificul reţelei constă în faptul că fiecare nod,
celulă, individ se află în centrul acesteia, fiecare nod fiind important, echipotenţial, pentru
rezistenţa şi flexibilitatea reţelei. În cadrul reţelelor diversitatea şi diferenţierile sunt
concentrice, însă acestea apropie şi egalizează, membrii reţelei fiind parteneri egali,
cooperând şi integrându-se nondiscreţionar, continuu.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, str.13 Septembrie nr.13, Casa
Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti, România, dimitriu689@gmail.com
157 Nicholas Georgescu - Roegen spunea „Fiecare născut acum reprezintă o viaţă umană în minus în viitor”, Legea entropiei
şi procesul economic, Editura Politică, Bucureşti, 1979, pag.491
156
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Specificitatea reţelei financiare
Dacă privim doar din perspectivă financiară, există o specificitate evidentă a reţelei
financiare, legată de particularităţile fluxurilor, a nodurilor şi a canalelor de transfer.
În acest sens, elemente ale spaţiului monetar sunt:
- Nodurile reţelei financiare pot fi de natură diferită, esenţa lor fiind însă aceeaşi,
constând în faptul că sunt generatoare, deţinătoare şi purtătoare a formelor de monedă,
bancară sau nu.158 Ele reprezintă constituenţii spaţiului monetar, putând fi indivizii, firmele
productive, băncile, statul etc., exemplele fiind considerate la nivele de agregare diferite,
gruparea lor putându-se realiza însă, criterial, în mod omogen.
- Instrumentele reţelei financiare reprezintă generic elementele de activizare a
reţelei, prin care se realizează interacţiunea dintre entităţi, adică influenţarea reciprocă a
acestora prin transferul interacţional al instrumentelor, acestea putând fi considerate, de fapt,
suporţi materiali sau nemateriali ai formelor de monedă, concretizându-se în moneda de
hârtie, obligaţiuni, cecuri, depozite, bilete de trezorerie etc. Rolul acestora în cadrul reţelei
este dependent de entităţi, determinând, la rândul lor, natura entităţilor, ca ele mente
constitutive.
- Operaţiile asigură interconectarea entităţilor prin transformarea procesuală a
instrumentelor, astfel ca acestea să-şi poată realiza rolul de activizare a spaţiului financiar,
tranzacţia constituind trecerea unui element activ dintr-o stare în alta, asemenea operaţii
putând fi considerate dual de activ sau de pasiv, de venituri sau de cheltuieli, dar şi
funcţionale, reglatorii, executive, de garantare, etc. Rolul operaţiilor rezidă în faptul că ele
generează interconectarea constituenţilor, determinând consistenţa şi coerenţa acestora în
cadrul reţelei.
- Interconectările reprezintă legături dintre constituenţi, însă legături de
reciprocitate, de interdependenţă, prin care are loc un transfer de informaţii în cadrul reţelei,
de informaţii valorice, de exemplu, de avere şi venituri, informaţii care pot fi transferate apoi
în spaţiul real, căpătând consistenţă, să spunem substanţială. Interconectările reprezintă
canale de transmitere, de transfer, cuprinzând şi tehnologiile de transfer, limbajele şi
codurile, realizarea nodurilor şi a configuraţiilor (lineare, secvenţiale, centrate, concertate
etc.), vehiculele de transfer, asamblarea şi alimentarea cu informaţii, etc.
- Interacţiunile reprezintă elementele caracteristice ale reţelei, care pot conferi
reţelei identitate, autonomie şi reproductibilitate, nodurile reţelei devenind interactive se
recunosc ca făcând parte dintr-o reţea, fiind furnizori acceptaţi şi receptori vizaţi ai
informaţiilor valorice purtate de instrumentele reţelei. Interacţiunile sunt fluxuri de forme
financiare, de instrumente operate de către noduri, fluxuri care influenţează atât nodul
Nu trebuie să uităm însă faptul că în cadrul nodului se produc transformări de substanţă, energie, informaţie, ceea ce
presupune că un nod aparţine în acelaşi timp la o multitudine de reţele specializate (cele financiare fiind doar o specie
158
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emitent, cât şi pe cel receptor, de fapt destinatar, deoarece fluxul interactiv este orientat
biunivoc, adică orice transfer al unui instrument, al unui suport de formă monetară,
presupune un transfer în sens invers, al altui instrument, în acelaşi moment sau decalat,
adesea multiplicând informaţia valorică. 159
- Determinanţii fluxului financiare reprezintă identificatorii acestuia, care permit
definirea, delimitarea, diferenţierea şi discriminarea fluxurilor în funcţie de semnificaţia
acestor identificatori, putând fi evidenţiaţi următorii determinanţi: a. conţinutul, compoziţia
fluxului; b. sursele şi destinatarii fluxului; c. relevanţa fluxului.
- Cuantificatorii fluxului financiar asigură dimensionarea şi determinarea
parametrilor interactivi ai fluxului, permiţând interconectarea adecvată în reţea în funcţie de
relevanţa determinativă a acestora. Se pot evidenţia următorii cuantificatori: a. capacitatea
fluxului; b. lungimea fluxului; c. viteza fluxului; d. durata fluxului; e. fiabilitatea fluxului.

Caracteristicile reţelei financiare
Ca ansamblu de fluxuri interactive, reţeaua financiară dispune de un set de
caracteristici proprii, determinate de formele monetare, de elementele spaţiului monetar,
de determinanţii şi caracteristicile fluxurilor, dar şi de caracteristici generice, comune reţelei
economice, a oricărei reţele sociale.
Credibilitatea reţelei reprezintă caracteristica definitorie a acesteia, fiind, într-un
anumit sens, o caracteristică contradictorie, pe de o parte fiind proprie oricărei reţele sociale,
pe de altă parte fiind eminamente specifică reţelei financiare, având în vedere că moneda, să
spunem, substanţa abstractă a reţelei, reprezintă încredere, credibilitatea generând
acceptabilitatea şi operaţionalitatea reţelei, favorizând transparenţa acesteia, diminuarea
încrederii în monedă, în formele monetare şi instrumentele financiare, determinând
eroziunea reţelei, a caracteristicilor fluxurilor interatractive. Moneda, în sens abstract,
singurul posibil pentru înţelegerea esenţei sale, reprezintă o afirmaţie despre valoare,
autenticitatea informaţiei validând credibilitatea în monedă, reţelele financiare fiind în acest
sens reţele de informaţii.
Informaţional, orice reţea financiară, va trebui să dispună de unele proprietăţi
abstracte, care contribuie semnificativ la inducerea de credibilitate reţelei, şi anume:
- existenţa unui sistem informaţional, contabil, standardizat care asigură
divizibilitatea formelor financiare şi permite schimbarea acestora cu bunuri corespondente;
- existenţa informaţiilor referitoare la posibilitatea utilizării nealterate a banilor în viitor;
- existenţa informaţiilor referitoare la spaţiul disponibil al utilizării banilor;
- existenţa informaţiilor referitoare la relaţiile contractuale ale utilizării banilor;
Sintetizând, se poate spune că reţeaua financiară este constituită din fluxuri biunivoce de forme monetare
instrumentalizate, fluxul reprezentând specificitatea reţelei, determinanţii şi caracteristicile fluxurilor influenţând calităţile
reţelei
159
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- existenţa informaţiilor referitoare la comportamentul şi aşteptările entităţilor şi
subiecţilor.
Informaţiile determină caracterul unitar al reţelei financiare, instituind un climat de
încredere în cadrul reţelei, climat necesar reproducerii acesteia.
Reprezentativitatea reţelei, reprezintă caracteristica reflexivă a acesteia, evidenţiind
adecvarea acesteia, corespondenţa dintre interacţiunile reţelei, care realizează anumite
finalităţi, şi nevoile reale ale mediului economic, social, cultural etc., reţeaua financiară
nefiind angajată direct în realizarea finalităţii explicite a activităţii economice, anume,
obţinerea de câştig ; reprezentativitatea conferă reţelei financiare fezabilitate şi
reproductibilitate, aceasta din urmă fiind un atribut intrinsec al interacţiunii, o reţea financiară
reprezentativă condiţionând afirmarea funcţiilor monedei, dar şi realizarea corespunzătoare a
interactivităţii între constituenţii monetari, prin instrumentele financiare.
Complexitatea reţelei, reprezintă caracteristica creativă a acesteia, fiind opusă
complicării şi amorfizării, complexitatea autentică presupunând simplicitate, diferenţiere,
coerenţă, asamblarea orientată a elementelor spaţiului financiar, reţeaua complexă
dispunând de multiplicitate potenţială şi de capacitate rezolutivă a interacţiunilor de flux, o
diversificare haotică a instrumentelor financiare, fără reprezentativitate şi credibilitate,
negenerând complexitate, fiind preferabilă o reţea mai puţin complexă, dar coerentă şi
orientată adecvat, decât o multiplicitate fără interactivitate, o supradimensionare capacitivă
fără creşterea intensităţii fluxurilor financiare; nodurile şi circuitele, conectorii şi comutatorii,
traductorii (elemente de transformare a formelor monetare)

şi selectorii sunt unele din

elementele definitorii ale complexităţii.
Eficacitatea reţelei evidenţiază calitatea reţelei financiare de a-şi realiza finalităţile,
în situaţiile concrete considerate, operativ şi cu cheltuieli minime, altfel spus, capacitatea
reţelei de a fi interactivă în condiţii de rezonabilitate, de raţionalitate monetară bazată pe
încredere, de exemplu, transferul eficace de monedă în timp presupunând menţinerea valorii
monetare a instrumentelor financiare.
Extensivitatea reţelei, reprezintă

caracteristica spaţială

a reţelei, în sensul de

spaţiu monetar şi financiar de cuprindere, delimitând perimetrul instituţional şi instrumental
de acoperire de către reţea a cerinţelor monetare şi financiare, extensivitatea fiind parţial
corelată cu complexitatea reţelei, cu diversitatea acesteia.
Viteza reţelei reprezintă viteza de transfer a instrumentelor, a activelor financiare, în
cadrul reţelei, care depinde atât de viteza caracteristică fiecărui flux, cât şi de gradul de
interconectare a fluxurilor, de interactivitatea acestora, favorizată de existenţa unor elemente
definitorii ale complexităţii reţelei, viteza depinzând evident de durata şi fiabilitate fluxurilor
implicate, de tehnologiile de transfer utilizate, dar şi de fezabilitatea reţelei.
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Intensivitatea reţelei, care este exprimată dual de încărcarea reţelei şi diversitatea
instrumentelor, a formelor de monedă transferate pe fluxurile interactive ale reţelei, fiind o
caracteristică de potenţial a reţelei, intensivitatea fiind favorizată de creşterea credibilităţii şi a
complexităţii, şi fiind în relaţie inversă cu extensivitatea acesteia, reţeaua monetară intensivă
realizând, de exemplu, transfer masiv de monedă, de valoare monetară cu minim de
instrumente, sau conectând la acelaşi nod distributiv de monedă, precum o bancă sau un
centru financiar, un număr mare de fluxuri financiare.
Conexivitatea reţelei evidenţiază posibilitatea de conexare a unei reţele financiare
cu alte reţele, de aceeaşi natură sau de natură diferită, de a se conecta la reţele economice,
culturale etc., contribuind la realizarea conjucturală sau programatică a unor obiective proprii
celorlalte reţele. Evident că conexivitatea reţelei va depinde de reţeaua corespondentă cu
care se conexează; conexivitatea depinde de permeabilitatea interfeţelor nodurilor reţelei
financiare, de adecvarea acestora la mediu şi de disponibilităţile reţelelor corespondente.
Integrabilitatea reţelei evidenţiază posibilitatea şi capacitatea unei anumite reţele
financiare de a se integra în reţele mai cuprinzătoare, compuse, de regulă, din reţele de
natură diferită, dar şi posibilitatea constituirii unei reţele financiare globale, la diverse nivele
configurative, care să cuprindă concentric diverse reţele financiare specializate, într-un tot
coerent, în cadrul căruia interactivităţile fluxurilor să concure, să conveargă spre realizarea
unui potenţial comun, unic.
Institutivitatea reţelei,

reprezintă caracteristica funcţională a reţelei financiare,

formativă a acesteia, în sensul încadrării reţelei într-un ansamblu instituţional de norme,
structuri şi relaţii funcţionale, prin care se instituie regulile de funcţionare a reţelei,
protocoalele şi specificaţiile, reţeaua devenind arhitectură, configurată şi compusă.

Manifestarea şocurilor în reţelele financiare
Pe baza celor stabilite deja mai sus, putem încerca acum o descriere generală, de
natură paradigmatică, a şocurilor în astfel de reţele financiare.
În primul rând, şocurile financiare au câteva trăsături, ca specie de flux financiar:
- şocul financiar este imperativ prin amploare, perioadă sau alt parametru;
- şocul financiar are, în ultimă instanţă, ca obiective obiecte ale economiei reale;
- adaptarea la şocul financiar este relativ rigidă şi cu dificultăţi;
- şocul financiar are o eficacitate intrinsecă relativ ridicată (această eficacitate este
asigurată de caracterul imperativ al său);
- lag-ul şocul financiar este de aşteptat să fie relativ mic (lag-ul impactului acestui tip
de flux financiar asupra ţintei).
Formalizarea, în general, a şocului financiar se poate realiza pornind de la conceptul
mai general de flux financiar, considerat ca un vector de mărimi de definire.
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Pentru a aprecia gradul de asemănare/deosebire dintre şocul financiar j şi fluxul
financiar k se poate utiliza cosinusul dintre aceşti vectori:

cos X j , X k  

xi , x k
x j * xk

unde xj,xk este produsul scalar al celor doi vectori.
Cu cât cos(Xj,Xk) este mai mare, cu atât vectorii Xj şi Xk sunt mai apropiaţi
(asemănători).
În funcţionarea reţelelor financiare, se acţionează de obicei pentru a se reduce
cos(Xj,Xk) iar şocurile financiare să fie cât mai puţine şi de o amplitudine cât mai apropiată de
un flux financiar „normal‖.
Mai mult, prin lungimea vectorului ponderilor se poate aprecia gradul de
organizare/dezorganizare a reţelei financiare, din punct de vedere al existenţei şi manifestării
şocurilor financiare.
După cum se ştie, lungimea vectorului ponderilor are formula:

p 

n

p
i 1

2
i

unde p poate reprezintă ponderea şocurilor financiare în totalul fluxurilor financiare.
Minimul este atunci când pi 

1
adică frecvenţele sunt uniform repartizate.
n

Maximul se înregistrează atunci când întregul se reduce la o singură unitate
structurală (p1=1, p2=0 …. pj=0 …… pn=0), dar aceasta presupune că în reţea circulă numai
şocuri financiare, ceea ce nu se poate vorbi în plan practic!
În continuare, vom adăuga câteva precizări privind conceptul de şoc financiar, tot în
perspectiva descrierii sale paradigmatice. Ne vom pune următoarele întrebări:
a) ce factori determinanţi pentru mărimea şocului financiar pot fi inventariaţi;
b) ce impact are canalul de transmitere (lungimea lui, pe de o parte şi caracteristicile
sale, pe de altă parte) asupra variaţiei şocul financiar;
c) se poate pune problema invarianţei şocului financiar între punctul său de
generare şi punctul său de „descărcare‖ şi dacă da, ce se poate spune despre încercarea de
a conserva şocul financiar; oare eficacitatea sau robusteţea reţelei este legată în vreun fel
anume de invarianţa sau noninvarianţa şocului financiar;
d) în ce sens se poate vorbi despre o deformare, deturnare, alterare sau alte
modificări calitative ale şocului financiar (apar fenomene generative de efecte adverse sau
perverse) şi ce se poate spune despre încercarea de a „gestiona‖, din punct de vedere
instituţional sau metodologic, aceste fenomene;
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e) ce s-ar putea spune despre importanţa relativă a şocului financiar, în raport cu
alte fluxuri financiare, în generarea modificărilor de comportament economic şi, ca rezultat
final, în generarea modificărilor structurale şi instituţionale ale reţelei financiare.

Identificarea factorilor şocului financiar
Existenţa ca atare a şocului financiar nu este condiţionată de nici un fel de caracteristici
ale fluxurilor financiare: oportunitatea, adecvarea, gradul de „imperativitate‖, natura sau numărul de
ţinte etc. Ceea ce poate fi discutat, însă, aici, este mărimea acestui şoc financiar, cu alte cuvinte,
potenţialul „energetic‖ de impact asupra comportamentului ţintei. Considerăm că următorii factori
pot fi consideraţi factori explicativi ai mărimii şocului financiar:
- nivelul de profunzime structurală a primei subţinte a şocul financiar: acest factor
acţionează în mod direct proporţional asupra şocului financiar. De menţionat aici că nivelul
de profunzime structurală a subţintei nu este legat în mod nemijlocit nici de structura
generală a reţelei, nici de alte aspecte configurative superficiale ci de mecanismul de
transmitere specific pieţei asociate subţintei vizate;
- distanţa instituţională dintre autoritatea „normativă‖ în materie financiară şi
obiectivul final (ţinta propriu-zisă). Acest factor acţionează, de asemenea, în mod direct
proporţional asupra şocului financiar potenţial („programat‖ sau aşteptat de emitent). Deşi un
asemenea concept nu este lipsit de inteligibilitate, el este destul de dificil de operat din punct
de vedere instrumental, mai exact spus, din perspectiva cuantificării lui. Trebuie acceptată,
de altfel, ideea că distanţa instituţională va depinde în mod covârşitor chiar de mecanismul
de transmitere financiară. Tot în legătură cu acest factor pot apărea chestiuni delicate cum ar
fi: „ocolirea‖ unor subţinte, substituirea unor subţinte, mimarea unor subţinte (ca strategie de
şoc financiar sau ca proces „natural‖);

Impactul canalului de transmitere
Canalul de transmitere a şocului financiar spre ţinta aleasă are aceeaşi importanţă
asupra şocului financiar ca orice mediu de transmitere a unui semnal oarecare. Cu alte
cuvinte, canalul de transmitere, prin caracteristicile lui, are un anumit impact asupra şocului
financiar. Vom preciza care sunt caracteristicile prin care canalul de transmitere influenţează
şocul financiar şi ce anume influenţe sunt generate, în context, asupra şocului financiar.
- o primă caracteristică a canalului de transmitere este lungimea acestuia. Lungimea
unui canal de transmitere poate fi văzută din două perspective: a) lungimea statică, prin care
trebuie înţeles numărul de verigi organizatoric - structurale pe care şocul financiar trebuie săl parcurgă în drumul său de la emitent până la ţinta ultimă (de exemplu, numărul de
subobiective sau subţinte financiare) şi b) lungimea dinamică, prin care trebuie înţeles lag-ul
specific canalului de transmitere. Prin raportarea lungimii statice la lungimea dinamică, se
poate determina şi o caracteristică mecanică a canalului de transmitere şi anume viteza sa
(riguros vorbind, este vorba despre viteza de deplasare a şocului financiar prin canalul
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respectiv). Influenţa lungimii canalului de transmitere asupra şocului financiar este
contradictorie: deşi lungimea statică poate avea o legătură cauzală cu lungimea dinamică
(acest lucru nu este, însă, obligatoriu, lungimea dinamică depinzând şi de alţi factori cum ar
fi, de exemplu, omogenitatea canalului de transmitere), de regulă şocul financiar potenţial
este direct proporţional cu lungimea statică a canalului de transmitere iar şocul financiar
efectiv este invers proporţional cu lungimea statică a canalului de transmitere;
- o a doua caracteristică a canalului de transmitere este omogenitatea acestuia.
Problema omogenităţii/eterogenităţii canalului de transmitere este foarte delicată şi aceasta
nu neapărat din punct de vedere instrumental dar chiar dintr-o perspectivă metodologică
largă. De exemplu, din perspectiva tipului de mecanism de transmitere, avem canale
omogene pe porţiuni pe care şocul financiar circulă numai serial sau numai paralel. Din
perspectiva gradului de detaliere structurală a subţintelor financiare, avem canale omogene
pe porţiuni pe care şocul financiar circulă la acelaşi nivel de agregare structurală. Din
perspectiva mai largă a „purităţii de natură‖ a canalului de transmitere, avem canale
omogene pe porţiuni pe care circulă numai fluxuri financiar şi avem canale eterogene pe
acele porţiuni pe care se intersectează fluxuri de naturi diferite: de exemplu, fluxuri fiscale cu
fluxuri monetare. Se poate presupune că gradul de omogenitate a canalului de transmitere
este direct proporţional cu şocul financiar actual şi invers proporţional cu şocul financiar
potenţial. Identificarea şocului financiar potenţial cu şocul financiar necesar necesită unele
comentarii. Se poate admite că prin şocul financiar necesar trebuie înţeles acel şoc financiar
care să fie capabil să-şi menţină energia de impact pe toată durata parcurgerii canalului de
transmitere. De exemplu, dacă avem un şocul financiar de natura creşterii valorii adăugate
transferate care poate fi anihilat, pe durata parcurgerii canalului de transmitere, de creşterea
preţurilor care acţionează concomitent, atunci acel flux financiar este, din punct de vedere
potenţial, insuficient şi el se va stinge în interiorul mecanismului de transmitere. Desigur, am
considerat aici un caz în care avem o eterogenitate de canal de transmitere datorată
impurităţii de natură a canalului, dar se pot imagina situaţii echivalente din punct de vedere
logic, în care canalul de transmitere, datorită eterogenităţii sale de un anumit gen, solicită o
anumită mărime a şocului financiar;
- o a treia caracteristică a canalului de transmitere este stabilitatea sa. Să nu uităm
nici un moment că un canal de transmitere este, el însuşi, o instituţie, o creaţie instituţională
(care poate apărea fie anterior fie simultan cu şocul financiar analizat în perspectiva
canalului de transmitere respectiv). Este, chiar, posibil să considerăm şi cazuri limită în care
persistenţa canalului de transmitere este garantată de lag-ul şocul financiar: după ce şocul
financiar a atins ţinta finală, canalul de transmitere dispare ca instituţie autonomă în cadrul
reţelei. Vorbim, deci, despre canale de transmitere legate (dependente strict de un anumit
flux financiar care-şi creează, putem spune, propriul canal de mişcare) sau despre canale de
transmitere autonome (care sunt persistente sau stabile din punct de vedere instituţional),
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constituind căi generice de comunicare în reţeaua financiară respectivă, pentru mai multe
categorii de fluxuri financiare sau pentru repetarea aceleiaşi categorii de flux financiar.
Aceasta face ca problema construcţiei instituţionale, la nivelul mecanismelor de transmitere,
să reprezinte una dintre cele mai importante probleme care privesc reforma reţelelor
economico - financiare în general. În particular, se poate chiar spune că principala sarcină a
guvernului (o specia de nod în cadrul reţelei), în materie de reformă economică, este aceea
de a crea şi asigura funcţionarea mecanismelor de transmitere financiară.

Invarianţa şocului financiar
În primul rând, să precizăm faptul că problema invarianţei şocului financiar nu se
pune în forma banală a menţinerii energiei sale de impact sau de schimbare. Acest lucru nu
numai că este, probabil, imposibil de cuantificat dar nu prezintă nici o necesitate
metodologică şi cu atât mai puţin vreo relevanţă instrumentală. Problema invarianţei şocului
financiar trebuie înţeleasă în sensul de menţinere a acelei mărimi a şocului financiar care să
provoace modificările, scontate de emitent, în ţinta finală. Este evident faptul că, pe parcursul
canalului de transmitere, şocul financiar poate suferi anumite modificări, de aceea emitentul
va dori să ştie dacă obiectivul său „normativ‖ va fi atins sau nu. Vom spune, aşadar, că
invarianţa şocului financiar se referă la acea rezultantă a modificărilor pe care acel flux
financiar le suferă de-a lungul canalului de transmitere, care asigură, încă, impactul asupra
ţintei finale, într-o măsură acceptabilă pentru emitent. Este ceva asemănător cu conceptul de
fiabilitate din domeniul tehnic. Emitentul trebuie considerat competent, în general, în
evaluarea, ex ante, a acestui rezultat. Este, de asemenea, evident faptul că chestiunea
invarianţei mărimii şocul financiar poate fi discutată, la fel de fructuos, şi în termenii gradului
de actualizare a şocului financiar potenţial (într-un mod absolut echivalent, din punct de
vedere logic), despre care am amintit mai sus.

Alterarea impulsului fiscal
Prin alterarea şocului financiar trebuie înţelese, în mod alternativ sau cumulativ,
următoarele fenomene:
- alterarea cantitativă: variaţia intensităţii şocului financiar, ca urmare a trecerii lui
prin canalul de transmitere (în urma acţiunii unor factori de intensificare sau, dimpotrivă, de
relaxare); de menţionat că aici se încadrează şi cazul, extrem, al disipării şocului financiar
înainte de atingerea ţintei preconizate;
- alterarea de natură: şocul financiar îşi pierde natura şi devine un flux financiar de
altă natură;
- alterarea de direcţie: se referă la schimbarea ţintei pe parcursul „discursului
financiar‖. Această schimbare poate face parte din „strategia‖ emitentului (în sensul că este
fie scontată fie anticipată de nodul emitent) sau poate fi neanticipată, în acest din urmă caz
având de-a face fie cu un accident fie cu rezultatul incompetenţei emitentului;
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- alterarea de lag: se referă la creşterea sau scăderea lag-ului faţă de cel scontat, ca
rezultat al acţiunii unor „staţii‖ de accelerare sau, dimpotrivă, de decelerare existente sau
apărute pe parcursul transmiterii şocului financiar prin canalul de transmitere.

Capilaritarea şi adecvarea
Conceptul de capilaritate trimite imediat la accepţiunea sa din fizică (hidrodinamică),
conotând despre comportamente care nu sunt explicabile în cadrul unei teorii conjecturale
date. De fapt, şi în teorie considerăm că, prin capilaritate, trebuie înţeles acel fenomen
financiar (de exemplu, un impuls financiar) care generează comportamente financiare ce nu
sunt nici anticipate şi nici explicabile ex post, în cadrul teoriei dominante sau acceptate.
Efectele adverse sau perverse ale impulsului financiar sunt rezultatul capilarităţii financiare.
Nu am dori să reducem capilaritatea la incompetenţa nodului emitent. Capilaritatea trebuie
înţeleasă ca acţionând chiar în condiţiile în care nodul emitent este „competent‖. De fapt, se
pare că fenomenele de capilaritate sunt legate de existenţa punctelor singulare în dinamica
reţelelor sau de interesantul efect al oligoelementelor neprivilegiate. Capilaritatea poate
constitui un excelent stabilizator automat sau un dispozitiv „natural‖ de escaladare, reducţie,
consolidare etc. a fluxurilor financiare şi a reducerii efectelor şocurilor financiare.
Capilaritatea trebuie considerată responsabilă, în general, de procesul de
culturalizare financiară, în sensul de integrare culturală (la nivelul unor comportamente
asumate axiologic) a mesajului financiar manifestat prin intermediul fluxului financiar. De
aceea, conceptul de capilaritate trebuie asociat cu concepte ca: imitare (contagiune)
financiară, învăţare financiară, fiabilitate financiară etc. Declanşarea unui fenomen de
capilaritate poate fi considerată echivalentă, din punct de vedere logic, cu aşa-numitul
semnal de declanşare din circuitele electrice (un curent electric de intensitate foarte mică
închide un circuit electric prin care circulă un curent electric incomparabil mai intens).

Prevalenţa acţională a şocului financiar
Fluxul financiar, în speţă şocul financiar, este preponderent, din punct de vedere
acţional, în structurarea sau restructurarea comportamentelor financiare. Această concluzie
este foarte importantă din perspectiva proiectării strategiei generale în care, ca urmare,
strategia financiară trebuie să ocupe un loc privilegiat. Aici este potrivit să spunem că, aşa
cum ni se pare, şocul financiar este „chemat‖ să producă şocuri în generarea sau
restructurarea comportamentelor financiare, în timp ce alte categorii de fluxuri financiare sunt
„chemate‖ să asigure neteziri, rafinări, deseori consolidări ale comportamentelor tocmai
iniţiate de şocul financiar. De menţionat că, chiar atunci (şi cazurile pot fi, în anumite
contexte economice, destul de numeroase) când alte categorii de şocuri (de exemplu, un şoc
informaţional) este destinat să inducă transformări radicale de comportament financiar,
aceste transformări nu sunt durabile dacă nu sunt susţinute de şocuri financiare
convergente.
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Concluzie
1. Şocul financiar reprezintă o specie de natură energetică a fluxului financiar. Se
poate pune întrebarea dacă, în acest caz, şocul financiar, deşi inerent, este şi obiectiv.
Răspunsul este conţinut în rolul conotativ al şocului financiar. Aceasta înseamnă că şocul
financiar nu constituie o existenţă în sine ci ia naştere doar ca urmare a relaţiei care se
formează, generic, între emitent şi ţinta (sau subţinta) financiară. Se poate conchide, în ceea
ce priveşte statutul şocului financiar, că el reprezintă transfigurarea fluxului financiar prin
intermediul matricei interpretative (generată, de exemplu, de interesul economic) al
subiectului economic acţional.
2. Deşi ţinta mesajului financiar (respectiv a şocului financiar) trebuie considerată a
fi un anumit subiect economic acţional, ea poate diferi de obiectivul financiar şi, în general,
diferă. De fapt, prin obiectiv financiar trebuie înţeles un anumit profil al unui anumit
comportament, profil care se intenţionează a fi atins (generat, construit). Odată obiectivul
stabilit, nu vom mai fi interesaţi decât de modul în care şocul financiar realizează adresarea
ţintei, de modul în care şocul financiar străbate canalul de comunicare dintre emitent şi ţinta
respectivă, de structura şi funcţionarea mecanismului de transmitere financiară în cauză
precum şi de alte procese sau fenomene care se pot petrece cu şi în jurul şocului financiar
(variaţia şocului financiar, generarea altor fluxuri financiare de-a lungul parcursului şocului
financiar originar etc.).
3. Pe baza celor de mai sus, ne aşteptăm ca un anumit şoc financiar potenţial
(anticipat de emitent în momentul emiterii fluxului financiar respectiv) să se actualizeze sau
nu ori să se subactualizeze sau supraactualizeze, după caz (mai precis, după caracteristicile
ţintei). Acesta este motivul pentru care nodul emitent va proceda, de regulă, la monitorizarea
(atunci când nu a avut grijă să facă un studiu de impact prin simulare) „discursului financiar‖
al unui anumit şoc financiar, la emiterea unor noi semnale financiare (de consolidare,
escaladare, neutralizare etc.), la construcţia instituţională a unor „staţii de încărcare‖ a
şocului financiar de-a lungul canalului de transmitere etc. Toate aceste procese se constituie
în ceea ce se poate numi administrarea şocului financiar.
4. Şocul financiar, aşa cum este descris aici, se constituie într-un instrument activ,
prestabilit şi încadrat într-o strategie financiară a emitentului (guvernul, de exemplu). Deşi, în
cercetarea noastră, nu am acordat atenţie procesului propriu-zis de fundamentare a şocul
financiar (adică procesului de „normare‖, în sine la emitent), vom fi, totuşi, interesaţi de
factorii, fenomenele şi procesele care declanşează şocul financiar, printre aceşti factori
numărându-se şi evaluările emitentului financiar cu privire la gap-ul creat între aşteptări şi
situaţia efectivă cu privire la obiectivul financiar.
5. Mesajul financiar, adică semnificaţia şocului financiar (unică pentru toţi receptorii
acelui şoc financiar), va constitui punctul de plecare, din punct de vedere metodologic,
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pentru identificarea, cuantificarea şi analiza comportamentală a şocului financiar. Aceasta,
deoarece şocul financiar are valori (sensuri) diferite pentru receptori diferiţi ai mesajului
financiar. De fapt, suprapunerea mesajului financiar peste matricea de interese economice a
ţintei va conduce la stabilirea şocului financiar şi, de aici, la posibilitatea analizei „discursului
financiar‖. Deşi o asemenea variabilitate a şocului financiar poate părea descurajantă pentru
analist, trebuie menţionat că, de fapt, această variabilitate reprezintă aspectul cel mai
important al demersului nostru de cercetare. Tocmai asocierea aproape biunivocă dintre
receptorul mesajului financiar şi şocul financiar face ca efectele adverse sau perverse în
materie financiară să fie atât de numeroase, ca problemele de stabilitate financiară, de
coerenţă financiară sau de sustenabilitate financiară să fie atât de acute.
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IMPACTUL SOCIAL AL CRIZEI ECONOMICE DIN UE
Drd.Silvia Elena ISACHI160
Abstract: This paper aims to present the social impact of the economic crisis in the
EU, which varies by country. Increase the state's role in the economic and social
development. Social budgets in deficit and suffer from a lack of money. Employment is
expected to increase taxes to cover budget deficits. Labour market, budget segment
recorded contractions to reduce costs. It also decreases and migration within the EU. For the
EU, it‟s an important opportunity to make their presence felt through concrete and tangible
initiatives on behalf of citizens, businesses and employees most affected by the crisis.
Should promote actions for firms to implement and the principle of social responsibility in
Europe. Economic recovery and development in the EU depends on the evolution of SME
sector.
Keywords: social economy, welfare, social systems in Europe, SME‟s.
JEL classification: D21, G01, H12.
Criza financiară şi economică globală a declanşat cea mai gravă recesiune
economică cu care UE s-a confruntat vreodată. Deficitară la capitolul imunizării sociale în
faţa crizelor economice, UE îşi recalibrează strategiile şi politica socială sub presiunea noilor
condiţii. UE învaţă din lecţia actualei crize economico-financiare pentru a-i evita revenirea în
viitor. Unul din cele mai dramatice efecte, cel social, se va resimţi şi după reluarea creşterii
PIB.
Europa socială se resetează. Toate obiectivele Strategiei Europa 2020 au
componente sociale, aşa încât se poate afirma că UE şi-a stabilit deja un program solid de
combatere a efectelor sociale ale crizei economice globale. UE trebuie să pună accentul pe
solidaritate, protecţia locurilor de muncă şi justiţie socială.
Pentru UE, acum este o ocazie importantă de a-şi face simţită prezenţa, prin
iniţiative concrete şi tangibile în favoarea cetăţenilor, întreprinderilor şi angajaţilor mai afectaţi
de criză. Trebuie promovate acţiunile în favoarea întreprinderilor care depun eforturi pentru
aplicarea şi respectarea principiului responsabilităţii sociale în Europa.
UE ar trebui să dispună de o mai mare capacitate de intervenţie în domeniul social
pentru a defini un prag minimal de drepturi sociale fundamentale. În această perioadă este
necesară lărgirea bazei de participare a cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de
construcţie a UE, prin experimentarea unor noi forme de cointeresare cetăţenească.
Solidaritatea dintre generaţii înseamnă că nici generaţiile tinere, nici cele în vârstă nu trebuie
să fie supraîmpovărate cu datorii contractate de generaţiile anterioare.
Este important rolul dialogului social în scoaterea Europei din criză. O lecţie a
trecutului recent este că dialogul social de înaltă calitate joacă un rol semnificativ în
diminuarea efectelor negative ale recesiunii. Partenerii sociali din UE trebuie sa găsească
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modalităţi de coordonare în aspecte precum salariile sau pensiile, într-o uniune monetară
consolidată.
Sistemele de securitate socială sunt sub o presiune în creştere datorită crizei
economice prelungite. Capacitatea lor de a atenua orice impact al crizei şi pentru a reduce
inegalităţile ar trebui să fie pe deplin exploatată. Rolul lor în protecţia celor mai vulnerabile
categorii sociale rămâne esenţial şi trebuie să fie printre cele mai importante priorităţi actuale
ale UE. Acest lucru este crucial, nu numai de dragul justiţiei sociale, ci şi pentru că, pe
termen lung, Europa va avea nevoie ca toţi cetăţenii să joace un rol în dezvoltarea socială şi
economică pentru a sprijini şi finanţa nevoile unei societăţi care îmbătrâneşte.
Europa are nevoie de o creştere solidă pentru a-şi putea menţine sistemul social,
care are propria contribuţie la competitivitatea economiei de piaţă cu caracter social,
specifică Europei. Este nevoie de o agendă pentru o creştere economică inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii, cu o dimensiune socială puternică. Obiectivele sociale de coeziune
ale Strategiei Europa 2020 sunt: combaterea sărăciei, îmbunătăţirea competenţelor şi
creşterea ocupării locurilor de muncă.
Actuala criză financiară a determinat restrângerea activităţii economice la nivel
mondial şi a declanşat o criză economică şi ulterior socială, însoţită de creşterea la scară
largă a şomajului, a sărăciei şi a excluziunii sociale. Măsurile de salvare adoptate în UE au
avut rezultate pozitive, iar crearea mecanismului european de stabilizare a fost salutară. Cu
toate acestea, nivelul de coordonare dintre diferitele planuri naţionale de redresare a fost
destul de modest.
Este necesară încheierea unui acord între toate părţile interesate, un pact european
pentru creştere, dezvoltare durabilă, competitivitate şi locuri de muncă, care să aşeze omul,
coeziunea şi solidaritatea în centrul sistemului economic şi să evite ca angajaţii şi cetăţenii
să suporte gravele consecinţe ale crizei.
Progresul social şi promovarea protecţiei sociale sunt printre obiectivele UE.
Sistemele sociale de protecţie reprezintă un factor care stimulează creşterea. Având în
vedere profunzimea şi durata crizei economice, capacitatea de rezistenţă a sistemelor de
protecţie socială trebuie să fie îmbunătăţită pentru a le permite să continue să acorde
protecţie pentru întreaga populaţie. O atenţie deosebită trebuie să se acorde măsurilor de
consolidare fiscală, care trebuie să fie receptive la nevoile sociale ale tuturor generaţiilor şi
să menţină capacitatea de protecţie socială pentru a atenua orice impact inegal al crizei şi să
reziste la şocurile economice în mod satisfăcător.
În contextul actual al crizei economice în UE este nevoie de un mix de politici pe
piaţa forţei de muncă, fiscale şi de protecţie socială pentru a preveni fenomenul excluziunii
cu care se confruntă piaţa forţei de muncă şi sărăcia. Priorităţile pe termen scurt trebuie să ia
în considerare consecinţele pe termen lung ale acestor politici.
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Percepţiile cu privire la impactul social al crizei financiare şi economice actuale
diferă semnificativ în rândul statelor membre. Pe palierul social, criza este întârziată în raport
cu palierul său economic.
Rolul statului pe scena economico-socială sporeşte. Pe măsura ce statul intervine în
economie, uneori salvând de la faliment bănci sau firme pentru protecţia cetăţenilor, alteori
pentru a pompa lichidităţi pe piaţă spre susţinerea activităţii economice şi crearea de locuri
de muncă, spectrul politic stânga–dreapta se reconfigurează. Pe de o parte, dreapta propune
şi aplică măsuri de protecţie socială, iar pe de altă parte, guverne de stânga, sub povara
deficitelor, sunt forţate la măsuri de austeritate care scot populaţia în stradă.
Criza minează coeziunea socială în multe state membre şi pune sub semnul
întrebării şi modelul social european. Criza socială alimentează insatisfacţia faţă de instituţiile
naţionale şi europene ceea ce ar putea afecta realizările de până acum ale UE.
Nevoia de reechilibrare a bugetelor de stat privează guvernele de pârghiile
obişnuite, lăsându-le la îndemână un singur instrument, variabil: o combinaţie între
diminuarea cheltuielilor bugetare şi creşterea taxelor.
Deficitele bugetare de lungă durată vor îndemna guvernele aflate la putere să
devalorizeze moneda, în strădania de erodare a valorii datoriei. Consecinţele acestei acţiuni
sunt: inflaţie, dobânzi majorate, deprecierea salariilor şi a puterii de cumpărare, erodarea
economiilor acumulate şi în final diminuarea confortului social de ansamblu.
Odată cu cronicizarea efectelor sociale ale crizei este de aşteptat o sporire a
impozitelor pe forţa de muncă pentru acoperirea deficitelor bugetare. Acelaşi obiectiv statal
de ameliorare a situaţiei bugetare va forţa devalorizarea monetară, care la rândul ei va
încuraja exporturile, creând noi locuri de muncă.
Efectele negative ale restricţiilor bugetare şi ale creşterilor de impozite asupra
locurilor de muncă şi nivelului de viaţă sunt din ce în ce mai vizibile în anumite state membre.
Reducerea cheltuielilor sociale a fost mult mai amplă decât în alte perioade de recesiune,
reflectând în parte nevoia excepţională de consolidare fiscală în contextul crizei euro.
Aceasta a avut ca efect neutralizarea funcţiei de stabilizare economică a sistemelor de
protecţie socială în multe dintre statele membre.
Criza impune reforma în sistemele sociale europene, cu precădere în cele de pensii.
Dacă la actuala criză se adaugă proiecţiile demografice în UE, înţelegem de ce se impune
reforma sistemelor de pensii. În fapt, îmbătrânirea populaţiei afectează bugetele de pensii pe
termen lung mai mult decât criza. În lipsa unor măsuri severe, sistemele vor deveni
nefuncţionale.
Sistemele de pensii în UE diferă de la ţară la ţară, îmbinând în proporţii diferite două
categorii de bază: pensii din fonduri şi pensii din contribuţii curente. La o primă vedere,
numai pensiile din fonduri sunt afectate de criză, însă această opinie este greşită. Impactul

345

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
negativ al crizei asupra pensiilor din fonduri s-a manifestat prin erodarea valorii banilor
acumulaţi înainte de criză. Rata de profitabilitate sau de pierdere a fondurilor de pensii a
cunoscut o puternică eterogenitate în anul 2009. După asemenea evoluţii negative, din
prudenţă, proporţional cu riscul, profitul fondurilor de pensii se va diminua şi în viitor, spre
protecţia depunătorilor. Aceasta ar fi una din lecţiile crizei. Cea de a doua categorie, pensiile
din contribuţii directe, decuplată de evoluţiile pieţei, la prima vedere nu este afectată de criză,
salariaţii continuând să-şi depună contribuţiile şi taxele. Cu toate acestea, numărul
salariaţilor scade odată cu creşterea şomajului, iar numărul pensionarilor sporeşte odată cu
îmbătrânirea populaţiei. Dacă suma totală a salariilor într-o ţară scade, scad şi contribuţiile la
pensii. Totalul salariilor a fost afectat de criză. Se dovedeşte astfel că pensiile din contribuţii
directe sunt afectate şi ele de criză.
Există o eterogenitate a condiţiilor de muncă în diverse state ale UE, ceea ce face
greu de abordat de o manieră unitară, ceea ce numim Europa socială. În ultimii ani, milioane
de persoane din UE şi-au pierdut locul de muncă. Va trebui să suportăm încă mulţi ani
povara datoriei generate de criză, care a exercitat noi presiuni asupra coeziunii noastre
sociale. Criza financiară şi economică a condus la deteriorarea condiţiilor de viaţă şi de
muncă, având un impact negativ semnificativ asupra vieţii de zi cu zi a unor cetăţeni din
statele membre.
Evoluţia ocupării forţei de muncă în statele din UE a fost timidă în ultimii ani şi a
adus mai puţine noi slujbe, comparativ cu joburile care s-au pierdut de la începutul recesiunii.
Mai mult, o mare parte a locurilor de muncă create sunt reprezentate de contracte de muncă
temporare. Ocuparea forţei de muncă a fost inegală între statele membre. Şomajul în rândul
tinerilor este deosebit de alarmant. Îngrijorător este faptul că perspectivele de redresare
economică şi, implicit, de creştere a numărului locurilor de muncă sunt incerte şi provin pe
fondul încetinirii tranzacţiilor la nivel mondial. O acţiune fermă în favoarea ocupării forţei de
muncă este cu atât mai necesară, deoarece UE riscă o relansare economică fără crearea de
locuri de muncă.
Înăsprirea fiscală a afectat ocuparea forţei de muncă atât direct (ocuparea forţei de
muncă în sectorul public) cât şi indirect (cererea agregată). Modificările aduse sistemelor
fiscale şi de ajutoare dar şi reducerile salariale în sectorul public au dus la scăderi
semnificative ale nivelului veniturilor reale ale gospodăriilor, punând o presiune puternică
asupra standardelor de viaţă, în special ale gospodăriilor cu venituri mici. Diferite pachete de
consolidare fiscală au un impact diferit asupra gospodăriilor cu venituri mari şi mici, cu efecte
regresive în câteva state membre.
Eforturile de susţinere a creării de locuri de muncă trebuie să se concentreze pe
ocuparea forţei de muncă tinere, care, la rândul său, presupune continuarea creării de
programe diferenţiate în funcţie de gen, menite să asigure tinerilor aptitudinile necesare în
economia reală.
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Şomajul în rândul tinerilor în UE a atins un nou vârf. Ocuparea forţei de muncă în
rândul tinerilor a scăzut, cu un declin observat pentru toate formele de muncă, cu excepţia
fracţiunii de normă. Aceasta prezintă riscuri grave pentru tânăra generaţie, în prezent
existând o preocupare privind creşterea numărului de tineri care nu se află în forţa de
muncă, în educaţie sau în formare profesională.
Nivelurile ridicate ale şomajului implică nu doar costuri sociale, ci şi costuri
economice mari, de vreme ce un şomer contribuie puţin la cererea internă, plăteşte mai
puţine impozite şi contribuţii sociale. Acest lucru determină o creştere a poverii suportate de
cei care lucrează, prin creşterea impozitelor, şi de generaţiile viitoare prin majorarea
volumului datoriilor.
Pe lângă şomaj, criza a antrenat multiple consecinţe sociale, în special deteriorarea
condiţiilor de lucru, accesul tot mai greu la servicii şi produse de bază, creşterea numărului
de persoane fără adăpost, îndatorarea excesivă şi excluziunea financiară.
Precum în cazul oricărei crize şi cea actuală are consecinţe negative asupra
creşterii şi ocupării forţei de muncă şi afectează în primul rând cele mai vulnerabile categorii,
cum ar fi tinerii, copiii şi femeile, precum şi minorităţile etnice şi imigranţii.
Tendinţa în perioada crizei a fost de scădere masivă a joburilor cu salarii medii din
construcţii şi industrie. Singurul sector unde s-au creat mai multe slujbe decât înainte de
criză este cel al salariilor mari.
Pe piaţa muncii, segmentul bugetar înregistrează contracţii, pentru diminuarea
cheltuielilor, forţând în acelaşi timp o anumită reformă a statului, cu scopul eficientizării
activităţii. Administraţia publică devine mai suplă, scad salariile celor rămaşi ca angajaţi la
stat, se reduce astfel puterea de cumpărare pe ansamblu, afectând piaţa cu amănuntul.
Diferenţele de salarii reprezintă o altă problemă cu impact social, pe fondul unei
creşteri a inegalităţii în materie de venituri. În timp ce câteva state considerate ca fiind cele
mai inegale din UE au redus inegalitatea în ultimii ani, multe ţări cu tradiţie egalitaristă au fost
martore la o creştere a inegalităţii sociale. Chiar în contextul economic actual, cu puţine
şanse de creştere a cheltuielilor publice, există instrumente politice care pot aborda
problema creşterii inegalităţii veniturilor.
Vulnerabilizat de criză, salariatul, în general, devine mai puţin pretenţios, se pliază
la noile condiţii de pe piaţa muncii, acceptă joburi mai dificile sau salarii mai modeste.
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt afectate şi ele. Când bugetele europene se
subţiază iar băncile nu mai oferă împrumuturi, firmele mici sunt lipsite de capitalul de risc şi,
în cazuri extreme, alimentează. Spiritul antreprenorial se simte afectat iar numărul liberprofesioniştilor scade. Cu bilanţurile contabile în roşu, o mulţime de firme au dat faliment.
O parte considerabilă din întreprinderile mici şi mijlocii s-au confruntat cu mari
probleme, datorită declinului economic accentuat. Acestea au făcut cu greu faţă crizei

347

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
economice, situaţie ce se explică prin faptul că IMM-urile sunt în general mai vulnerabile la
turbulenţele contextuale decât firmele mari.
În situaţia crizei economico-financiare cu care ne confruntăm în prezent, cel mai
afectat segment este cel al IMM-urilor. El a fost primul afectat de criză şi de la el se aşteaptă
şi semnalul revirimentului economic, fiind considerat un sector strategic al economiei
naţionale respective.
IMM-urile au adoptat măsuri pentru a rezista vicisitudinilor economice actuale:
reducerea costurilor cât mai mult posibil, prin eliminarea cheltuielilor care nu sunt absolut
necesare desfăşurării activităţii curente (în special a cheltuielilor cu serviciile executate de
terţi), impulsionarea productivităţii muncii tradusă într-o folosire cât mai eficientă a forţei de
muncă de care dispune, selectarea pieţelor de desfacere şi a clienţilor după criterii pur
economice şi de rentabilitate, iar în paralel consolidarea portofoliului de clienţi profitabili şi
stabili financiar.
Majoritatea firmelor private implicate în activitatea economică au recurs la măsuri
menite să le păstreze activitatea în termeni profitabili şi să reuşească să reziste în aceste
vremuri de criză, fără a fi nevoiţi ca, prin deciziile lor de eficientizare a activităţii, să creeze
probleme sociale (micşorare drastică a salariilor sau chiar şomaj).
Relansarea economică este condiţionată de accesul IMM-urilor la finanţare. Criza
economică a afectat ponderea relativă a instrumentelor de finanţare cerute de IMM-uri:
cererea de credite de investiţii şi de leasing a scăzut dramatic, în timp ce a crescut masiv
cererea de credit pentru capital de lucru şi de garanţii. Accesul la finanţare a fost restricţionat
de către băncile comerciale, pe fondul crizei financiare, afectând afacerile întreprinzătorilor
mici şi mijlocii prin diminuarea profitului net şi a fluxurilor de numerar.
Redresarea şi dezvoltarea economică în UE depinde de evoluţia sectorului IMMurilor. Aceasta deoarece, în contextul actual, IMM-urile reprezintă factorul cel mai dinamic în
dezvoltarea economică şi inserţia socială, prin potenţialul lor de competitivitate şi inovare şi
prin capacitatea de a crea şi menţine locuri de muncă în societate.
IMM-urile au avut mult de suferit de pe urma crizei economice şi financiare globale,
chiar dacă au reacţionat deseori făcând dovada unei flexibilităţi considerabile şi a unor
răspunsuri inovatoare. Odată cu declanşarea crizei economice a fost stopată tendinţa
pozitivă înregistrată anterior de IMM-uri, fiind semnificativ numărul locurilor de muncă
pierdute.
Pentru a se ieşi din criză este necesară o acţiune comunitară coerentă şi
coordonată, orientată asupra unui set de priorităţi, care să fie eficientă, în favoarea
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, care să susţină inovarea în întreprinderile mici şi mijlocii,
să relanseze spiritul întreprinzător, să poată identifica parcursuri noi pentru formarea şi
calificarea personalului şi să adapteze piaţa muncii la noile provocări.
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Pentru a putea asigura pe deplin aportul lor benefic la ocuparea forţei de muncă,
inclusiv în noul cadru al globalizării şi în pofida crizei internaţionale, IMM-urile trebuie să
poată concura pe picior de egalitate şi în ceea ce priveşte: lansarea unei foi de parcurs
pentru crearea condiţiilor necesare garantării unei contribuţii plenare a IMM-urilor la crearea
de locuri de muncă; dezvoltarea capacităţii inovatoare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi
susţinerea reţelelor, a clusterelor de producţie şi servicii şi a parcurilor tehnologice;
asigurarea accesului la pieţele externe, la finanţare şi la consolidarea asigurărilor şi
garanţiilor de plată în tranzacţiile internaţionale; instituirea unor structuri inteligente de
susţinere economică a pieţelor, cu deplină reciprocitate în deschiderea pieţei europene şi a
pieţelor externe; respectarea standardelor sociale şi de mediu şi a proprietăţii industriale şi
intelectuale; adoptarea de măsuri de combatere a informaţiei asimetrice în materie de acces
la credite, prin asigurarea unor oferte adecvate de credite, împrumuturi şi participare la
capital de risc; crearea unor structuri de formare continuă, atât pentru dezvoltarea
capacităţilor antreprenoriale şi de administrare a afacerilor, cât şi pentru asigurarea unei
mâini de lucru calificate; un dialog social, la nivel naţional şi european, care să recunoască
specificităţile IMM-urilor, garantând o reprezentare corespunzătoare a acestora la nivel
comunitar, dar şi un dialog care să le permită partenerilor sociali să înfrunte în mod adecvat
repercusiunile crizei; combaterea economiei subterane şi consolidarea politicii în domeniul
concurenţei în ceea ce priveşte ajutoarele de stat.
În UE, sectorulul IMM-urilor este principalul furnizor al locurilor de muncă, angajând
aproximativ două treimi din numărul total de salariaţi din economie. În condiţiile persistenţei
crizei economice globale, se impun mai mult ca oricând măsuri guvernamentale strategice şi
acţiuni coordonate pentru susţinerea întreprinderilor active economic în competiţia tot mai
acerbă pe piaţa unică a Uniunii Europene, cât şi pentru stimularea afacerilor şi înfiinţarea de
noi firme.

Concluzii:
- În condiţiile unei recesiuni generale, IMM-urile şi-au menţinut importanţa fiind
considerate coloana vertebrală a economiei europene, o forţă a creşterii economice şi
principalul generator al locurilor de muncă datorită flexibilităţii şi capacităţii lor de inovare şi
adaptare tehnologică. Mediul economic în care au evoluat IMM-urile europene pe parcursul
anilor 2011-2012 a fost marcat de agravarea crizei datoriilor suverane în zona euro, sub
aspectul dublei recesiuni, mai pronunţat în cazul ţărilor din sudul Europei, deşi încetinirea
ritmului de creştere a avut loc şi în economiile cele mai performante.
- Deficitele din bugetele unor gospodării casnice s-au finalizat, în cazuri extreme, cu
case şi proprietăţi pierdute în urma ipotecilor insuportabile. Un deficit de prudenţă dinaintea
crizei a indus deficite dezastruoase în bugetele firmelor şi indivizilor.
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- Educaţia şi competenţa profesională au devenit o cerinţă tot mai întâlnită în noua
structură a pieţei de muncă. Joburile cu nivel scăzut de calificare vor continua să existe, dar
vor necesita un grad mai mare de alfabetizare şi de alte abilităţi de bază. Nici cei cu calificare
superioară nu vor scăpa de problema angajării, iar cei care au calificări suplimentare şi se
vor adapta noilor exigenţe vor avea mai multe şanse. Forţa de muncă mai tânără, deşi
calificată, nu accede semnificativ în sectorul slujbelor bine plătite.
- Criza a redus veniturile disponibile şi a afectat capacitatea gospodăriilor de a
răspunde obligaţiilor financiare şi, în special, de a face rambursări, în timp util, la
împrumuturile contractate. În unele state membre au fost înregistrate un număr tot mai mare
de proceduri de reeşalonare a datoriilor, alături de un număr foarte mare de cereri pentru
anularea datoriilor. Au fost, de asemenea, constatate dificultăţi ale gospodăriilor pentru plata
la timp a utilităţilor.
- Efectele directe ale crizei, împreună cu măsurile de austeritate luate riscă să
agraveze inegalităţile existente în domeniul veniturilor şi accesul la servicii. Măsurile sociale
integrate mai bine în planurile de consolidare fiscală pot permite o mai bună redistribuire a
veniturilor şi contribui la reducerea inegalităţilor în materie de nivel de trai prin păstrarea
şanselor egale pentru generaţiile actuale şi viitoare, printr-o abordare inter-generaţii.
- Migraţia în interiorul UE se contractă. Statele receptoare se bucură de absorbţia, în
statele trimiţătoare, a forţei de muncă disponibilizate, care altfel ar fi încărcat nota de plată a
ajutorului de şomaj. Creşte prudenţa şi selectivitatea în acceptarea forţei de muncă
imigrante.
- În contextul recunoaşterii pe deplin a nevoii de consolidare fiscală, subliniem
necesitatea de a monitoriza consecinţele sociale ale crizei şi de a găsi noi modalităţi de
consolidare a încrederii în dimensiunea socială a Strategiei Europa 2020.
- Europa îşi revine din recesiune, dar acest proces este încă fragil şi inegal. Prin
urmare, în timp ce înregistrăm progrese în consolidarea fiscală, trebuie să ne asigurăm de
continua îmbunătăţire a condiţiilor pentru investiţii şi crearea locurilor de muncă. Efortul de
stabilizare macroeconomică trebuie să rămână conform cu obiectivele pe termen lung de
dezvoltare economică şi socială, convenite prin Strategia Europa 2020.
- Riscul care trebuie evitat este ca întreprinderile şi angajaţii să achite din nou nota
de plată a salvării pieţei, în vreme ce capitalul va migra spre pieţe mai sigure, continuând să
eludeze fiscul. Vom putea asista astfel la o nouă reducere a veniturilor provenite din muncă,
ceea ce va determina o delegitimare socială a economiei de piaţă. Dacă se doreşte evitarea
acestui risc, trebuie întărit şi extins modelul european de economie socială de piaţă,
repunând oamenii în centrul sistemului economic.
- Abordarea impactului social al crizei este o provocare comună europeană. De
asemenea, trebuie acordată atenţia cuvenită măsurilor de consolidare care trebuie să fie
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receptive la nevoile sociale şi să păstreze capacitatea sistemelor de protecţie socială pentru
a rezista în mod satisfăcător la şocurile economice.
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CONTROLUL FISCAL INDIRECT,
UN PAS FIRESC SPRE NORMALITATE
Dr.Nicoleta MIHĂILĂ161
Abstract: Lately there are discussions regarding the indirect methods for control,
taxation of fortunes that can not be justified by fiscal revenues or even confiscation of such
fortunes.We believe that indirect methods for control aim at increasing the speed of reaction
of authorities to fight tax evasion; these methods represent one of the forms that are often
used in the EU member states in order to establish the real fiscal state of taxpayer in cases
when it is obvious the distortion between taxpayer‟s records and the reality of his activity.
It is our opinions that the use of indirect methods for control should be not the rule,
but the exception of the rule, whose application should be circumscribed to situations listed
exhaustively in the law text.
Keywords: indirect methods for control, fiscal revenues, taxpayer‟s behaviour
JEL Classification: H26, H27, H32

Introducere
Evaziunea fiscală este unul dintre fenomenele economico-sociale complexe de
maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale căror consecinţe nedorite caută să le
limiteze cât mai mult. Efectele evaziunii fiscale se repercutează direct asupra veniturilor
fiscale , conduc la distorsiunii în mecanismul pieţei şi pot contribui la inechităţi sociale
datorate ―accesului‖ şi ―înclinaţiei‖ diferite la evaziunea fiscală din partea contribuabilului.
Impozitul este perceput adesea drept un sacrificiu, ca o constrângere. O cale prin
care contribuabilii resimt constrângerile fiscalităţii o constituie controlul fiscal. Pentru mulţi
dintre aceştia, întreprinderi mici, comercianţi, profesiuni liberale, verificarea este un calvar,
aceasta având în general impact asupra psihologiei şi comportamentului contribuabililor.
Din punct de vedere conceptual, controlul reprezintă verificare şi supraveghere; mai
concret, o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi
pentru a lua măsuri de îmbunătăţire(DEX). Indiferent de scop, controlul este în acelaşi timp
un proces de cunoaştere a trecutului, de apreciere a prezentului şi de descifrare a viitorului.
De asemenea, acesta asigură protecţia intereselor ce gravitează în jurul întreprinderii,
furnizând o viziune globală asupra ei. Cât despre controlul fiscal, acesta cuprinde ―ansamblul
activităţilor care au ca scop verificarea realităţii declaraţiilor, precum şi verificarea
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către
contribuabili.‖162
În România, problema controlului fiscal indirect o regăsim reglementată doar odată
cu adoptarea OUG nr. 39/2010, pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
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fiscală. Introducerea acestui tip de control a fost dictată de situaţia nesatisfăcătoare a
conformării voluntare şi a scăderii volumului încasărilor la bugetul general consolidat.

1. Inspecţia fiscală vs control fiscal. Tipologii
Inspecţia fiscală constă în activitatea de verificare a unui contribuabil sub aspect
fiscal.; Concret, presupune pe de-o parte, verificarea declaraţiilor fiscale ale contribuabilului
din punct de vedere al legalităţii şi corectitudinii acestora, precum şi respectarea de către
contribuabil a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, iar pe de altă parte, verificarea sau
stabilirea bazelor de impunere şi a eventualelor diferenţe privind obligaţiile de plată la buget,
ce atrag după sine dobânzi şi penalităţi.
În ceea ce priveşte termenul de ―control fiscal‖, nu există o definiţie a acestuia în
Codul de procedură fiscală, spre deosebire de expresia ‖inspecţie fiscală‖, expresie definită
în CPF. Totuşi, am putea asimila înţelesul termenului ”control fiscal” cu expresia ”inspecţie
fiscală”, aceasta din urmă, fiind, de fapt, noua denumire a activităţii de control fiscal,
terminologie instituită în legislaţia fiscală odată cu apariţia Codului de procedură fiscală.
Întrucât activitatea de inspecţie fiscală (control fiscal) presupune mai multe tipuri de
verificări, de la cele prin care organele fiscale realizează o activitate de documentare şi
faptică a activităţii unui contribuabil şi până la controalele ce cuprind verificări ale întregii
activităţi a unui contribuabil pe o anumită perioadă de timp sub aspectul uneia sau al tuturor
obligaţiilor fiscale, este necesară clasificarea activităţii de inspecţie fiscală în funcţie de
obiectul acesteia, prin definirea formelor sale.
Astfel, Codul de procedură fiscală defineşte formele de inspecţie fiscală ca fiind:
inspecţia fiscală generală - ce reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale
ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată şi inspecţia fiscală parţială – ce
reprezintă activitatea de verificare a unei sau mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă
de timp determinată;
Codul de procedură fiscală defineşte: controlul inopinat - ce constă în activitatea de
verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa
unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului şi
controlul încrucişat - ce constă în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale
contribuabilului. În corelaţie cu cele deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi
inopinat.
Considerăm că ‖controlul inopinat‖ şi ‖controlul încrucişat‖ reprezintă, în fapt, tot
forme ale inspecţiei fiscale, alături de inspecţia fiscală generală sau parţială şi nu proceduri
de inspecţie fiscală. Prin urmare, în opinia noastră privind activitatea de inspecţie fiscală,
aceasta poate fi clasificată în funcţie de obiectul de verificare, astfel:
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I. ”Inspecţia fiscală de impunere” - având ca scop verificarea unui contribuabil
sub aspect fiscal în sensul că vor fi verificate sau stabilite bazele de impunere şi eventualele
diferenţe privind obligaţiile de plată la buget, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere.
Astfel, în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot fi verificate, inspecţia fiscală de
impunere cuprinde: inspecţia fiscală generală, respectiv inspecţia fiscală parţială. Ambele
forme de inspecţie fiscală vor fi finalizate prin emiterea unei Decizii de impunere (în cazul în
care se stabilesc diferenţe suplimentare faţă de cele declarate de contribuabil) sau prin
emiterea unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere (în situaţia în care în urma
inspecţiei fiscale nu s-au stabilit diferenţe suplimentare faţă de cele declarate de
contribuabil).
II. ”Inspecţia fiscală de documentare” - având ca scop verificarea contribuabilului
sub forma unei documentări, realizată, în general, ca urmare a unei sesizări sau solicitări din
partea altei instituţii, privind o temă punctuală, faptică, concretă. ‖Inspecţia fiscală de
documentare‖ va cuprinde: controlul inopinat, respectiv controlul încrucişat. Ambele forme de
inspecţie fiscală de documentare vor fi finalizate prin încheierea unui proces-verbal ce va
cuprinde rezultatele constatărilor verificării dar şi prejudiciul estimat, în situaţia în care se
constată încălcarea prevederilor fiscale din partea contribuabilului, iar prin aceasta
prejudicierea bugetului de stat. În baza procesului-verbal ce va cuprinde prejudiciul estimat,
organele fiscale care au realizat inspecţia fiscală de documentare vor face propuneri pentru
iniţierea unei inspecţii fiscale de impunere, prin care se va emite Decizia de impunere, ce
constituie titlu de creanţă şi atestă obligaţia de plată a contribuabilului către bugetul de stat.
De asemenea, în cazul în care prejudiciul produs bugetului de stat este realizat ca urmare a
săvârşirii unei fapte de natură penală, procesul-verbal încheiat va fi înaintat şi organelor de
urmărire penală pentru continuarea cercetărilor sub aspect penal.
Ca şi competenţe în realizarea inspecţiei fiscale, în funcţie de cele două forme ale
inspecţiei fiscale prezentate mai sus, putem preciza că ”inspecţia fiscală de impunere” va fi
exercitată doar de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin organele
sale de specialitate, respectiv direcţiile cu atribuţii de inspecţie fiscală, iar ”inspecţia fiscală
de documentare” va putea fi realizată atât de către direcţiile cu atribuţii de inspecţie fiscală
din cadrul ANAF, cât şi de Garda Financiară, autoritate distinctă în cadrul ANAF, ce are ca
principal scop desfăşurarea controalelor inopinate, deci a inspecţiei fiscale de documentare.
Din punct de vedere al constatărilor realizate ca urmare a unei inspecţii fiscale,
respectiv stabilirea sau nu de obligaţii suplimentare faţă de cele declarate de contribuabil, în
practica fiscală întâlnim două situaţii, şi anume: cea în care se constată încălcarea de către
contribuabil a legislaţiei fiscale concretizată prin diminuarea bazei de impunere şi situaţia în
care, organele fiscale nu constată diferenţe ale obligaţiilor fiscale faţă de cele declarate de
contribuabil.
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În prima situaţie, inspecţia fiscală se finalizează prin încheierea unui proces-verbal
ce va cuprinde ‖prejudiciul‖ (în cazul inspecţiei fiscale de documentare) sau prin emiterea
unei Decizii de impunere (în cazul inspecţiei fiscale de impunere).
În cea de-a doua situaţie, inspecţia fiscală se finalizează prin încheierea unui proces
verbal ce va cuprinde doar o ‖radiografie‖ a situaţiei fiscale a contribuabilului şi detalierea
unor fapte, situaţii sau documente înregistrate în activitatea contribuabilului verificat, în
funcţie de obiectul controlului respectiv (în cazul inspecţiei fiscale de documentare) sau prin
emiterea unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere (în situaţia inspecţiei fiscale de
impunere).
În activitatea de inspecţie fiscală, fie că vorbim de inspecţia fiscală de documentare
sau de inspecţia fiscală de impunere, se poate recurge la următoarele metode de inspecţie
fiscală:
a) metoda ”sondajului” - ce constă în activitatea de verificare selectivă a
documentelor şi operaţiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de
evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;
b) metoda ”electronică” de verificare - ce constă în activitatea de verificare a
contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de
analiză, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate;
c) metodele ”indirecte” - se aplică în cazul persoanelor fizice în situaţia în care
organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile
contribuabilului sunt incorecte, incomplete, false, precum şi în situaţia în care acestea nu
există sau nu sunt puse la dispoziţie.

2. Metode indirecte de control
Acestea reprezintă una din formele utilizate foarte des în statele UE pentru a se
stabili starea de fapt fiscală a unui contribuabil în cazurile în care este evidentă denaturarea
evidenţelor contribuabilului faţă de realitatea activităţii.
Sunt utilizate următoarele metode indirecte:
- metoda sursei şi cheltuirii fondului - constă în compararea cheltuielilor
efectuate de o persoană fizică cu veniturile declarate în perioada verificată. Astfel, orice
cheltuială peste valoarea declarată a veniturilor poate reprezenta venit impozabil nedeclarat.
Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociază cheltuielile şi veniturile persoanei fizice,
determinându-se astfel numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor, care va fi comparat
cu numerarul încasat din orice sursă;
- metoda fluxurilor de trezorerie - constă în analiza intrărilor şi ieşirilor de sume
operate prin conturile bancare sau în numerar, pentru a compara mişcările de disponibilităţi
băneşti cu sursele de venit şi utilizarea acestora. Prin utilizarea metodei fluxurilor de
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trezorerie se vor putea identifica venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii şi
frecvenţei depunerilor în conturile bancare şi a surselor acestor depuneri;
- metoda patrimoniului - permite stabilirea bazei impozabile ajustate pentru o
persoană fizică verificată, analizând modificările intervenite în patrimoniul net al acesteia.
Rolul acestor metode este de determinare a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor,
respectiv înregistrarea operaţiunilor desfăşurate de aceştia în evidenţele contabile şi fiscale.
Atunci când nu există evidenţe contabile sau acestea nu reflectă situaţia reală, organele de
inspecţie recurg la o abordare indirectă pentru determinarea bazei de impunere. Pentru
aceasta trebuie să se plece de la un element al bazei de impozitare prezumat a fi corect:
sumele din extrasele de cont bancar, orele de muncă din pontajele personalului, rapoarte de
fabricaţie ori de gestiune, cantităţile şi valorile din facturi de materii prime, utilităţi etc. Toate
calculele şi raţionamentele ce urmează nu vor avea ca obiective decât reconstituirea
veniturilor şi, după caz, a cheltuielilor. Abordarea indirectă urmează să se aplice nu doar în
situaţia existenţei contabilităţii nesincere ori a unor declaraţii ce nu reflectă situaţia de fapt
fiscală a contribuabilului, ci şi atunci când inspectorilor nu le sînt puse la dispoziţie toate
documentele financiar-contabile.
Ceea ce dorim să relevăm este că, dacă apar situaţii când nu se pot stabili, pe baza
evidenţelor contribuabilului, sumele datorate bugetului general consolidat, se recurge la o
soluţie precis stipulată de legiuitor. Este vorba despre determinarea acestora de către
organul competent prin estimare, lucru ce antrenează vizibil unele elemente ale abordării
indirecte în materie de inspecţie fiscală/ control fiscal, reglementate în normele noastre
anterior apariţiei OUG nr. 39/2010.
Cu privire la estimarea bazei de impunere, Codul de procedură fiscală (art. 60)
stipulează că ―Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei de impunere, acesta
trebuie să o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele şi documentele care
au relevanţă pentru estimare. Operaţiunea în cauză (estimarea) constă în identificarea acelor
elemente care sînt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscal‖. Totodată, art. 83 alin. (4)
prevede că nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la
stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale prin estimarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor,
măsură care va determina următoarele:
- cuantificarea sumelor nedeclarate de contribuabili în vederea colectării acestora,
- modificarea comportamentului contribuabilului, care nu se va putea sustrage de la
plata unei obligaţii datorate, prevăzute de lege. În procesul-verbal se va menţiona suma cu
care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, detaliată pe tipuri de impozite, taxe,
contribuţii sau alte sume identificate ca sustrase, evidenţiindu-se modalitatea de calcul
aplicată (indicatori, formule). Pentru sumele astfel defalcate trebuie menţionată perioada de
timp pentru care sunt datorate.
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Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui
termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de
depunere a declaraţiei fiscale.
Tipurile de documente şi informaţii relevante pentru impunere, care ar putea fi luate
în considerare la stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale sunt:
a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioade de
raportare privind anul în curs sau anii anteriori: declaraţii fiscale, rapoarte de inspecţie
fiscală, situaţii financiar-contabile;
b) informaţii de la terţi: obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili
care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză, declaraţii informative etc.
c) informaţii de la contribuabilii care desfăşoară o activitate similară, în aceeaşi arie
geografică.
Concret, la estimare se vor avea în vedere elemente existente privind obligaţiile
fiscale aferente perioadelor precedente, identificându-se rezultatul cel mai apropiat situaţiei
de fapt fiscale, care va fi ajustat în funcţie de rata inflaţiei comunicate de Institutul Naţional
de Statistică. Evident, estimarea obligaţiei de plată sau a bazei de impunere se efectuează
după regulile proprii impozitului/ taxei/ contribuţiei datorate.

3. Sinteza celor mai întâlnite spete în practică
Vom enumera în continuare câteva din cele mai întâlnite spete, pe tipuri de impozite
şi taxe.
A. În materie de TVA, spetele

privesc forma şi modul de documentare a

cumpărărilor, modul de justificare a scutirilor de TVA, sistarea investiţiilor în curs, abordarea
reducerilor de preţ.
Detaliem speţa privind reducerile de preţ.
Situaţiile întâlnite sunt reducerile de preţ şi anulări de tranzacţii sau gratuităţi
comerciale. Stornarea operaţiunilor trebuie să aibă la bază: corectarea regimului fiscal /
elementelor de formă din facturile anterior emise – art. 159 din Codul Fiscal, precum şi
situaţiile prevăzute la art. 138 din Codul Fiscal, respectiv anulări de operaţiuni, reduceri
comerciale, refuzuri pe motiv de calitate, cantitate sau preţ, retur de ambalaje, neîncasare ca
urmare a falimentului.
Situaţiile neacceptate în practică sunt ‗iertări de datorie‘ pe motiv de neîncasare –
nu este permisă stornarea facturii, ‗discount 100%‘ – este asimilat unei iertări de datorie – nu
este permis de lege, acordarea unor reduceri de preţ sau a unor refuzuri neacoperite de
clauze contractuale sau acorduri scrise, hotărâri judecătoreşti, reflectarea unor reduceri de
preţ care în fapt reprezintă contraprestaţia pentru o operaţiune realizată de client
(‗compensare pe factură‘), anulări de operaţiuni: bunuri – trebuie făcută dovada că bunurile
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au fost returnate sau au fost vândute altei persoane, respectiv servicii – NU există anulare
retroactivă a unei prestări de servicii (regulile referitoare la data prestării serviciilor din
perspectiva TVA)
Cazuri speciale , respectiv gratuităţile:
- Codul Fiscal permite acordarea gratuită de bunuri/servicii fără să se plătească TVA
dacă aceste gratuităţi sunt, printre altele: strâns legate de desfăşurarea activităţii economice
în condiţii optime; stimularea vânzărilor.
În practică, autorităţile fiscale solicită dovezi documentare care să demonstreze că
aceste gratuităţi au legătură cu destinaţiile permise de lege.
- Vânzare sub preţ: NU există prevederi fiscale care să dispună colectarea de TVA
pentru vânzarea sub preţ (cazuri întâlnite: anumite bunuri acordate angajaţilor, vânzarea
deşeurilor sau rebuturilor).
B. În materie de impozit pe profit: Impozitarea rezervelor, pierderi tehnologice,
cheltuieli estimate (―accruals‖), documentarea cheltuielilor cu serviciile.
C. În materie de impozit pe venit: Recalificarea activităţilor independente, prestaţii
în cadrul convenţiilor civile, regimul de impunere în cadrul activităţilor dependente (tichete de
masă, tichete cadou, avantaje în natură), evaluarea rezidenţei fiscale.
În ceea ce priveşte activitatea Gărzii Financiare în anul 2012, rezultatele sintetice
prezentate în raport reflectă o creştere semnificativă a indicatorilor de calitate (valoare
prejudicii stabilite, valoare măsuri asiguratorii aplicate, valoarea mărfurilor confiscate) faţă de
perioada de referinţă, ceea ce confirmă creşterea calităţii controalelor efectuate, chiar dacă
numărul total al acestora s-a diminuat. Diminuarea numărului de societăţi comerciale cărora
le-a fost suspendată activitatea, aşa cum a rezultat în urma verificărilor în domeniul
aparatelor de marcat electronice fiscale, confirmă trendul descrescător atât faţă de perioada
de referinţă cât şi faţă rezultatele anului 2010, implicit creşterea gradului de conformare al
operatorilor economici.
Tabel 1
Indicatori

Rezultate
(ian-iunie2010)
103.554

Rezultate
(ian-iunie2011)
76.486

Rezultate
(ian-iunie2012)
59.149

Număr controale
efectuate
Amenzi aplicate(lei)
143.550.696
89.037.967
41.176.350
Amenzi încasate(lei)
75.445.851
40.485.778
19.376.080
Nr. unităţi
4.281
2.743
1.885
suspendate
Sursa: Raport privind rezultatele activităţii Gărzii Financiare, sem I 2012
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Concluzii
Obiectivul metodelor indirecte de control este de a conduce la consolidarea funcţiei
de control fiscal şi la creşterea vitezei de reacţie a autorităţilor faţă de combaterea evaziunii
fiscale.
La nivelul Uniunii Europene, metodele respective sunt deja aplicate cu succes de
autorităţile fiscale ale multor ţări, cele mai răspândite şi larg acceptate fiind metoda
cheltuielilor (care analizează nivelul acestora raportat la cel al surselor de venit declarate şi
supuse impozitării), metoda bancară (care presupune analiza concordanţei dintre sumele
rulate prin conturile bancare şi cele reprezentate de veniturile licite şi supuse impozitării),
metoda adaosului comercial (ce are în vedere aplicarea unui adaos mediu – specific
activităţii economice derulate de un contribuabil şi sectorului în care acesta activează –
asupra valorii fiscale de intrare a bunurilor achiziţionate şi, ulterior, comercializate, pentru a
se putea stabili astfel dacă valoarea brută totala a veniturilor raportate ca fiind realizate
corespunde sau nu realităţii) şi metoda valorii nete (care implică o cuantificare între valoarea
existentă la începutul perioadei de analiza şi cea existentă la sfârşitul perioadei de analiză,
variaţia acesteia între cele două momente reflectând pierderea înregistrată sau, după caz,
venitul realizat).
Mai mult chiar, în multe state aceste metode indirecte de control se „întrepătrund‖ cu
procedeele în tehnicile specifice investigaţiei financiar-penale, utilizarea conjugată a acestora
având rolul de a limita efectele fiscale nefaste degajate de „contabilitatea creativă‖.
Sperăm

ca

introducerea

metodelor

indirecte

de

control

să

conducă

la

dimensionarea cât mai exactă a obligaţiilor fiscale în cazul firmelor cu un comportament de
tip fantomă (care nu conduc evidenţa financiar-contabilă şi fiscală sau care au o evidenţă
dublă), iar efectele acestora să nu se resimtă prin aplicarea lor discreţionară şi abuzivă la
nivelul firmelor aflate în „economia de suprafaţă‖, chiar dacă aceste firme sunt „dezorientate
temporar‖ în faţa avalanşei de noutăţi legislative din domeniul fiscal. Altfel apus, utilizarea
metodelor indirecte de control trebuie să reprezinte nu regula, ci excepţia de la regulă, a
cărei aplicare să se circumscrie situaţiilor enumerate în mod limitativ de textul de lege.
Prin controlul fiscal practic se urmăreşte încurajarea conformării voluntare; utilizarea
controalelor ca o piedică în calea nonconformării prin selectarea celor mai productive cazuri
pentru control; pregătirea controlorilor pentru a conduce controale complete şi profesionale
care să determine impozitele şi penalizările corecte şi să îmbunătăţească conformarea pe
viitor; tratarea tuturor contribuabililor cu respect şi curtoazie; căutarea continuă a căilor de
îmbunătăţire a eficacităţii şi a eficienţei activităţii de control, salarizarea corespunzătoare a
echipelor din controlul operativ.
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SECŢIUNEA A V-A:
DEZVOLTARE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ
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CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL POLITICII SOCIALE
ÎN CADRUL POLITICILOR MACROECONOMICE
Drd.Alina Georgeta AILINCĂ163
Dr.Camelia MILEA164
Dr.Floarea IORDACHE165
Abstract: Besides accentuating the social discrepancies, the global financial and
economic crisis has deteriorated the vision of public policies administrators. So, they have
focused on finding rather punctual and temporary solutions, thus alienating from an
integrated vision of government policies. Defined as that set of public policies aimed at
achieving individual and collective well-being, as well as social protection, social policy is not
a palliative to contemporary issues or a drawback to what should be done in terms of fiscal
and monetary policies in order to reduce lingering negative effects of the crisis. Therefore,
this article intends to find satisfactory arguments for reconsidering the role and place of
social policy in the panoply of government macroeconomic policies and instruments.
Keywords: social policy, sustainability, prospecity, crisis, social protection
JEL Classification: E 61, E63, J08

Introducere
Formularea şi urmărirea într-o perioadă de către administraţia publică a obiectivelor
economice şi sociale la nivel naţional, regional şi internaţional, cu ajutorul unor mijloace şi
tehnici adecvate reprezintă domeniul a ceea ce este cunoscut ca fiind politica economică.
Politicile economice au programe de aplicare la nivel microeconomic, cât şi macroeconomic.
Politicile macroeconomice se clasifică în funcţie de numeroase criterii. Unul dintre
acestea este cel care se referă la obiectivele finale. Aici se pot încadra politicile sociale şi de
ocupare, alături de alte politici precum: politicile industriale, politicile de creştere şi
dezvoltare, de stabilizare, politicile monetare şi cele fiscale şi bugetare, politicile veniturilor,
politici valutare, politicile agricole, politicile comerciale, politicile în domeniul concurenţei etc.
Politicile macroeconomice sunt instrumente aflate la dispoziţia unor administratori
de sisteme macroeconomice, iar de modul cum aceste politici sunt proiectate, corelate şi
gestionate depinde dezvoltarea sustenabilă a sistemului macroeconomic. În diferite etape de
dezvoltare a sistemului macroeconomic, mecanismul său de funcţionare îşi schimbă
structurile, principiile, mijloacele şi pârghiile prin care se asigură mişcarea sistemului. În
adaptarea mecanismului de funcţionare la transformările care au loc în sistemul
macroeconomic, un rol important revine politicilor şi strategiilor economice. În acest sens,
receptarea corectă şi la timp de către factorii de decizie a cerinţelor obiective şi transpunerea
lor operativă este extrem de importantă.
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La baza funcţionării sistemului politicilor macroeconomice stau o serie de principii.
Astfel, orice politică în parte, oricât ar fi de adecvată teoretic şi practic, pentru atingerea unui
obiectiv stabilit nu poate da roadele scontate dacă nu este sprijinită de restul politicilor
macroeconomice. Modificarea unei politici macroeconomice afectează decizional şi pe
celelalte politici macroeconomice (ex. politica valutară, într-o ţară în care cursul de schimb
este fix, afectează conduita politicii monetare, care va urmări în primul rând menţinerea
cursului de schimb şi abia apoi stabilitatea preţurilor). Din acest motiv, este foarte importantă
cunoaşterea

„dozajului‖

adecvat

a

măsurilor

politicilor

macroeconomice,

cât

şi

secvenţialitatea şi durata aplicării lor. De asemenea, pentru domeniul economico-social,
sistemul obiectivelor politicilor macroeconomice trebuie conceput în sensul dezvoltării
economiei. Totodată, este extrem de importantă legătura dintre gradul de complexitate al
sistemului politicilor macroeconomice şi eficienţa relaţiilor sale funcţionale la nivelul intern,
între politicile macroeconomice. Mai mult, sistemul politicilor macroeconomice este
condiţionat şi el, la rândul lui, de numeroase interdependenţe cu alte sisteme, aparţinâd mai
mult sau mai puţin economiei reale (ex. sistemul ecologic etc.). Este actuală concepţia lui
Alfred Marshall, potrivit căreia, un sistem economic este în evoluţie şi în schimbare
permanentă. Pornind de aici, se poate spune că politica socială va însoţi orice modificare a
sistemului economic. Aşadar, pentru sisteme economice diferite se vor stabili obiective
diferite, în configurarea cărora se vor stabili priorităţi sociale diferite. Diferite vor fi resursele
şi dimensiunea lor. Astfel, pentru o societate dezvoltată vor exista anumite politici sociale,
care vor reflecta din punct de vedere teoretic şi practic realităţile acelei societăţi. Pentru o
societate în tranziţie la economia de piaţă, politica socială trebuie să fie una adecvată
acesteia, punând accent mai ales pe dezvoltare, pe accelerarea procesului de recuperare a
decalajelor în raport cu economiile dezvoltate. Într-o astfel de societate, apare ca necesitate
subordonarea strategiei economice asigurării treptate a bunăstării.
„În general politicile macroeconomice sunt proiectate şi implementate, chiar din
punct de vedere istoric, către atingerea stabilităţii şi mai puţin a creşterii (economice)‖ (Yuba
Raj Khatiwada, 2013, p.1). În această direcţie de pionerat, repoziţionând rolul politicilor
macroeconomice, în vederea atingerii unei creşteri durabile, favorabilă incluziunii sociale, se
îndreaptă politicile macroeconomice de tip „forward looking‖. O orientare a politicilor
macroeconomice de tip „forward looking‖ către atingerea obiectivelor politicii sociale poate
contribui la sporirea importanţei creşterii economice şi implicit, a atingerii stabilităţii
macroeconomice. În acest sens, este necesar, pe de o parte, reorientarea politicilor
macroeconomice, astfel încât să favorizeze incluziunea socială, iar pe de altă parte, este
importantă recunoaşterea rolului organizaţiilor mai puţin convenţionale (ex. organizaţiilor
cooperatiste) în vederea dezvoltării economice favorabilă incluziunii sociale şi integrării
acestor organizaţii în cadrul politicilor macreconomice.
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Politica socială are nevoie de un exemplu solid şi consecvent, urmărind traiectoria
de viitor a politicilor publice. Timpul de proiectare şi perfecţionare al politicilor sociale trebuie
gândit ca un mandat început azi şi continuat şi revizuit permanent pe termen lung (20-30 de
ani), astfel încât ţintele acestei politici la nivelul unei ţări sau chiar la nivelul unei zone
geografice (ex. U.E. sau zona euro) să poată fi atinse cel puţin spre sfârşitul acestui interval.

Descrierea problemei
Între politicile economice, trebuie să existe aşadar, acea „specializare‖ (Isărescu,
2007) sau „diviziune a muncii‖, dar şi o cooperare între ele, o armonizare, pentru ca
obiectivele economico-sociale să fie atinse. De această „specializare‖ se va ţine seama în
cazul apariţiei unor dezechilibre, când trebuie să se facă corecţiile necesare, care trebuie
realizate la timp.
Trebui subliniat faptul că, în cazul apariţiei unui derapaj, datorat nefuncţionării
adecvate a unei politici sau a domeniului pe care aceasta îl administrează, acesta nu poate fi
corectat întotdeauna de alte politici, ci chiar de politica care a generat sau care nu a
gestionat corespunzător acel dezechilibru. Sunt şi situaţii în care derapajele sunt mari, iar
politicile macroeconomice nu mai sunt capabile să restabilească echilibrul (ex. politica fiscalbugetară, în contextul actualei crize a datoriilor suverane de la nivelul zonei euro, aceasta
necesitând asistenţa politicii monetare, politicii sociale, politicii veniturilor etc.).
La îndeplinirea obiectivelor sistemului politicilor macroeconomice contribuie, în
principal, două mari componente: politica monetară şi cea fiscal-bugetară, de ajutorul cărora
are nevoie politica socială.
Potrivit lui Stiglitz şi Walsh (2002) „ştiinţa macroeconomică a apărut ca o încercare
de a înţelege cauzele Marii Crize din anii 1930 şi pentru a formula politici guvernamentale
care să permită depăşirea situaţiei. O mare parte a anilor 1990 a fost dominată de
dezbaterile cu privire la uriaşele deficite guvernamentale şi influenţa acestora asupra
creşterii economice. La începutul secolului XXI-lea, dezbaterea s-a orientat către stabilirea
destinaţiilor surplusului proiectat al guvernului federal, către menţinerea expansiunii din anii
1990, către măsurile necesare pentru a preveni reapariţia inflaţiei ridicate. […] în anii 1990,
economia SUA a fost influenţată de crizele financiare din Europa, Asia şi America Latină, de
creşterile preţului la petrol, de marile fluctuaţii ale deficitului bugetar, de explozia tranzacţiilor
la bursa de valori şi de noile tehnologii care au influenţat multe sectoare ale economiei. [...]
În faţa acestor şocuri, factorii de decizie trebuie să încerce să asigure funcţionarea
economiei la nivel potenţial, încercând să menţină inflaţia la niveluri reduse şi stabile. ‖
Politica monetară este cea mai veche şi mai flexibilă politică conjuncturală.
Realizarea obiectivelor politicii monetare, considerată ancora ofertei, spre deosebire de
politica fiscală, care este aşezată în centrul economiei cererii (guvernul stimulând cererea
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prin intermediul cheltuielilor publice, a impozitelor şi taxelor), trebuie să se facă deci în
strânsă legătură cu coordonatele politicii economice, în cadrul căreia trebuie să fie integrată.
Politica fiscală are de îndeplinit unul din principalele roluri de stabilizare
macroeconomică, trebuind să fie un instrument regulator al funcţionării economiei de piaţă,
în vederea atingerii unei creşteri economice dinamice, sustenabile, neinflaţioniste. Totodată,
politica fiscală şi bugetară trebuie să contribuie la crearea de noi locuri de muncă, în acelaşi
timp cu implementarea reformelor structurale.
Conform lui Elson, D. şi al lui Cagaty, Nulfer (2000, p.1347), „Deşi este recunoscută
pe scară largă nevoia de a integra managementul macroeconomic şi „politicile sociale‖,
există încă o tendinţă puternică în a gândi că aceste mijloace continuă să proiecteze ceea ce
este utilizat sub termenul de politici macroeconomice „solide‖, referindu-se la canalizarea
asupra criteriilor de piaţă cu un accent major asupra stabilizării nivelului preţului şi reducerii
rolului statului, şi abia apoi la adăugarea politicilor sociale în vederea atingerii rezultatelor
dorite din punct de vedere social, precum reducerea sărăciei.‖ Aceiaşi autori afirmă totodată
că o abordare alternativă cu privire la politicile sociale se referă la faptul că toate politicile
macroeconomice implică atingerea unei varietăţi de rezultate sociale, care trebuiesc stabilite
explicit. În acest caz, „soliditatea‖ politicilor macroeconomice se referă nu la îndeplinirea
performanţelor din punct de vedere al conformării cu piaţa, ci în termenii aducerii societăţii
mai aproape de atingerea justiţiei sociale.
Şi noi considerăm că politica socială nu este un paliativ la problemele
contemporane şi nu este nicidecum „o cârjă‖ pentru politica monetară şi fiscală. Adesea
politica socială este văzută ca o piedică pentru ceea ce trebuie întreprins în materie de
politică fiscală sau monetară. În realitate, ea este, dacă nu soluţia, cel puţin suportul real şi
de viitor al celorlalte politici macroeconomice. Fără oameni, fără un proiect sustenabil şi
eficient proiectat pentru aceştia, în direcţia asigurării unui nivel corespunzător al sănătăţii şi
educaţiei, politica monetară şi fiscală ar fi doar nişte realităţi virtuale: extrem de eficiente pe
hârtie, dar în realitate complet ineficace. De fapt, aceasta este o parte a realităţii prezente
când criza a anulat şi amână nevoia de a pune oamenii în centrul proiectării programelor
macroeconomice.
Potrivit Yuba Raj Khatiwada (2013, p.2), în timp ce „politicile macroeconomice, se
concentrează până în prezent pe atingerea eficienţei şi încadrarea în costurile de incluziune
socială‖, necesitând astfel noi instrumente de optimizare, „ocupaţiile (n. politicile) sociale sunt
un concept prin care organizaţiile comunitare duc mai departe atât eficienţa, cât şi
incluziunea‖.
În ceea ce priveşte politica monetară, se poate spune referitor la obiectivele
acesteia, precum şi modalităţile prin care sunt atinse acestea, că nu a existat dintotdeauna o
viziune comună pe plan mondial. Totuşi, asigurarea stabilităţii preţurilor este considerat a fi
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obiectivul unic al politicii monetare, pe care aceasta îl poate atinge în contextul asigurării
unei bune funcţionări a economiei de piaţă. Astfel, potrivit Băncii Centrale Europene (BCE),
în conformitate cu Tratatul de la Maastricht, obiectivul central al politicii monetare este
menţinerea stabilităţii preţurilor (Articolul 127 (1)), aceasta fiind înţeleasă în sensul atingerii
unei inflaţii sub, dar aproape de 2%, pe termen mediu. „Fără a prejudicia obiectivul stabilităţii
preţurilor‖, politica monetară prin intermediul eurosistemului trebuie să „susţină politicile
economice generale ale Uniunii pentru a contribui la atingerea obiectivelor Uniunii‖, aceasta
include „ocupare deplină‖ şi „creştere economică echilibrată‖(BCE, 2013). În schimb, în
practica Sistemului Rezervelor Federale (Fed), obiectivul politicii monetare este „ocuparea
deplină, stabilitatea preţurilor şi rate moderate ale dobânzilor pe termen lung‖ (Fed, 2013).
Stabilitatea preţurilor, potrivit Fed, este o precondiţie pentru o creştere sustenabilă a
producţiei şi a ocupării, precum şi a temperării ratelor dobânzilor pe termen lung.
În general, politica monetară urmăreşte cu atenţie şi destul de punctual evoluţia
inflaţiei şi a cursului de schimb, precum şi alţi indicatori consideraţi importanţi pentru
„pilotarea‖ ei, iar politica fiscală şi bugetară analizează situaţia veniturilor şi cheltuielilor şi se
străduieşte, măcar teoretic, să creeze un decalaj pozitiv în favoarea veniturilor, crescând
adesea nivelul impozitelor şi taxelor. O bună parte din deciziile luate în cadrul acestor politici
pot fi extrem de pragmatice şi eficiente, însă numai în măsura în care omul şi aspectele
sociale ale vieţii lui sunt luate în calcul. Nivelul de trai, câştigurile populaţiei şi modul de
distribuire a veniturilor acesteia este însă barometrul corect al eficacităţii celor două mari
politici macroeconomice: politica monetară şi politica fiscală. Dacă cele două politici nu
creează premise de creştere economică în viitor care să fie resimţite concret de cetăţean, ele
pot fi considerate mai degrabă dăunătoare pe termen lung.
Spre exemplu, inflaţia nu este mereu un lucru rău, uneori în doze reduse,
„homeopate‖, ea poate determina o creştere economică, care deşi modestă în comparaţie cu
economiile aflate în fază de boom, poate stimula dezvoltarea ramurilor economiei, aceasta
constituind premise de creştere economică şi pentru alte ramuri interconectate, poate susţine
consumul, poate contribui la ridicarea nivelului de trai, poate constitui un fundament pentru
câştiguri suplimentare din impozite şi taxe prin extinderea bazei şi / sau a masei impozabile
etc. Se ştie că o inflaţie ridicată afectează populaţia, însă măsurile de temperare a inflaţiei
afectează creşterea economică şi pot majora şomajul. Astfel, politica monetară trebuie să
identifice nivelul de inflaţie ce poate fi atins, astfel încât să nu lezeze perspectivele de
creştere economică şi locurile de muncă.
De asemenea, impozitele nu trebuie să fie neapărat mari, ci cât mai eficient
concepute astfel încât să aibă o eficacitate maximă la nivel social (spre exemplu: un impozit
moderat sau redus pentru bunuri şi servicii de strictă necesitate şi altul mare pentru bunurile
de lux). Totodată, nu ar trebui scos din calcul un impozit „social‖, care să stimuleze
cumpărarea de bunuri şi servicii necesare dezvoltării societăţii, mai ales pentru acea
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categorie de oameni aflaţi în situaţii nefavorabile din punct de vedere social. Spre exemplu,
un TVA diferenţiat, cât mai aproape de zero, la cărţi de profil şi în special la manualele
şcolare şi sau la bunurile şi serviciile destinate dezvoltării sistemului de învăţământ. De
asemenea, în funcţie de efectul social produs, dacă este în conformitate cu efectul scontat,
această bază a reducerii TVA poate fi extinsă şi alte bunuri şi servicii din sfera culturală şi /
sau socială (expoziţii, concerte, schimburi culturale, produse şi servicii sociale de strictă
necesitate, etc.).
O ţară care are ca scop obţinerea unor performanţe în domeniul economic nu
trebuie să ignore, ori chiar mai grav să accentueze, problemele sociale şi implicaţiile
acestora în plan economic, politic, social, cultural, ecologic etc. Problema centrală este
aceea că în centrul politicilor publice nu se află politicile sociale, ci alte politici destinate mai
degrabă asigurării sustenabilităţii sistemului macreconomic. Ori sustenabilitatea poate veni
ca o consecinţă firească a îndeplinirii menirii principale a politicilor macreconomice – să
asigure suportul şi dezvoltarea economiei reale. Potrivit unor autori (ex. Păun, C. (2010)),
băncile centrale ale lumii sunt cele care au finanţat diverse războaie la nivelul Europei şi
„trebuie asociate războaielor duse de către state şi acoperirii inflaţioniste a cheltuielilor
generate de acestea‖, acţionând „întotdeauna ca un simplu agent fiscal în perioadă de
conflict sau criză, emiţând suficientă monedă pentru a finanţa războaie‖. Inflaţia fiind „un
impozit mult mai uşor de colectat şi mai uşor de justificat‖ pentru cetăţeni, a fost mult mai
uşor de realizat de către băncile centrale. Prin urmare, criza actuală de la nivelul Europei,
datorată în special expansiunii datoriilor suverane, ridică din nouă problema intervenţiei
băncilor centrale în economia reală, în afectarea funcţionării fireşti a pieţelor libere, în
încercarea de a „acoperi‖ deficienţele sistemului financiar-bancar. Dacă băncile centrale, pot
crea lichiditate prin emisiunea monetară ori prin operaţiunile lor curente şi excepţionale,
susţinând comportamentul „neglijent‖ al băncilor comerciale, băncile comerciale pot şi ele
crea „monedă‖, prin intermediul multiplicatorului creditului, mai mult sau mai puţin în legătură
cu necesităţile economiei reale. Astfel, dacă ne referim strict la politicile monetare şi modul
de funcţionare a sistemului financiar-bancar, ar trebui ca acestea să fie concepute astfel
încât să antreneze un răspuns pozitiv al sectorului real şi implicit crearea de locuri de muncă.
De aceea extrem de important ar fi ca sistemul bancar să se implice în mod real în
finanţarea economiei şi chiar a unei economii sociale. Spre exemplu, sistemul bancar ar
trebui să formuleze un set echitabil de produse şi servicii destinate tinerilor, însă în condiţii
„mai generoase‖ în raport cu alte produse şi servicii bancare, astfel încât să fie extrem de
atractiv pentru tineri luarea unor credite pentru continuarea studiilor sau pentru desăvârşirea
pregătirii profesionale. Totodată, condiţii mai avantajoase, şi nu doar în mod izolat, cum
există în prezent pe piaţa financiar-bancară, ar trebui oferite tinerilor ce îşi doresc
deschiderea unei afaceri sau întemeierea unei familii. Mai mult, banca poate contribui gratuit
cu consultanţă şi îndrumare astfel încât afacerea propusă să constituie un succes.
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Conceperea unui organism public-privat destinat elaborării planurilor de afaceri, consilierii şi
susţinerii concrete a tinerilor în vederea deschiderii unei afaceri, menţinerii şi dezvoltării ei în
timp, ar trebui avută în vedere, mai ales că, cel puţin la nivelul ţării noastre, utilizarea
fondurilor europene este extrem de precară.
Băncile centrale, pe lângă măsurile specifice activităţii lor, s-ar putea implica şi ele
în proiecte cu caracter social şi cultural, adesea chiar patronând manifestările ştiinţifice,
culturale şi artistice ale momentului, dintr-o ţară sau regiune a lumii (spre exemplu chiar la
nivelul Uniunii Europene). Acest lucru va aduce pe lângă sporirea prestigiului acestor instituţii
şi un puternic val de încredere în determinarea decidenţilor de politici economice de a se
„apropia‖ de valorile cetăţenilor din statele respective.
De asemenea, o politică a dobânzilor cheie reduse şi o consecvenţă a măsurilor
luate, inclusiv „mesajele‖ periodice ale băncilor centrale de stimulare a economiei reale, pot
determina sistemul bancar şi mediul de afaceri să se mişte în direcţia dorită de societate. Se
poate astfel debloca această situaţie de moment creată de neîncrederea crescută la nivelul
pieţelor şi instituţiilor şi se pot remedia efectele nedorite ale crizei economice şi financiare
globale.
Totuşi, mai întâi, ar trebui să stabilim care este scopul principal şi care sunt
obiectivele ce trebuie puse în centrul politicilor macroeconomice, astfel încât să fie cu
adevărat un suport pentru dezvoltarea economică şi socială reală şi acestea să fie puse în
practică cât mai rapid şi mai coerent posibil. Astfel, dacă ne referim la politica socială,
aceasta ar trebui să se concentreze mai mult nu atât pe protecţia socială a populaţiei, cât pe
reducerea şomajului, pe crearea unor noi locuri de muncă, pe sporirea natalităţii şi reducerea
mortalităţii, pe atragerea înapoi a emigranţilor etc. În acest moment, la nivelul Uniunii
Europene, există o voinţă politică de a pune în practică politici de reducere a şomajului în
rândul tinerilor (Comisia Europeană, 2013)166, însă nu se ştie încă măsura în care acestea pot
aduce roade concrete în economie, mai ales că nu sunt dublate şi de alte măsuri de acest
gen şi în sfera altor politici macroeconomice, care să le faciliteze implementarea. Mai mult, la
nivel naţional, nu există o strategie pentru viitor pentru rezolvarea problemelor sociale şi
economice stringente ale momentului (ex. şomajul crescut în rândul generaţiei tinere,
îmbătrânirea

populaţiei,

scăderea

performanţelor

şcolare

în

rândul

tinerilor,

deprofesionalizarea etc.), iar acest lucru se vede în actuala stare a oricărei naţiuni. De fapt,
ar trebui afirmat şi asumat clar scopul unei naţiuni sau a unei regiuni a lumii (ex. Uniunea
Europeană) şi ce trebuie întreprins la nivelul politicilor macroeconomice pentru a fi îndeplinit
concret. Din punctul nostru de vedere, scopul politicilor macroeconomice ar fi ca acestea să
Potrivit acordului european privind combaterea şomajului în rândul tinerilor, mai exact a “garanţiei pentru tineri”, discutat
la nivelul Uniunii Europene, se prevede a se aloca aproximativ 8 miliarde de euro, pe o perioadă de nouă ani, începând cu
2014, pentru asigurarea unui loc de muncă, a unui curs de pregătire sau a unei ucenicii pentru tineri în primele patru luni de
după terminarea şcolii sau pierderea slujbei, iar fondurile vor fi acordate acelor regiuni unde şomajul în rândul tinerilor trece
de 25%.
166
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asigure contextul menţinerii permanente a unei populaţii tinere, bine instruită, cu valori şi
obiective, independentă, dinamică, competentă, preocupată de dezvoltarea societăţii şi de
creşterea locurilor de muncă şi care să producă şi să consume pe măsură, orientată către
menţinerea sustenabilităţii resurselor (inclusiv din punct de vedere ecologic) pe termen
mediu şi lung. Această populaţie nu apare imediat, ea trebuie „construită‖, iar susţinerea
reală poate veni din partea politicilor macroeconomice şi în special a politicilor monetare şi
fiscale.
Deşi se vorbeşte adesea de obiective sociale, de strategia Europa 2020, precum şi
alte numeroase proiecte şi strategii cu caracter social, nu există nici determinarea nici
consecvenţa în a face din politica socială ceva mai mult decât „copil dorit sau aşteptat‖. Mai
întâi, „părinţii‖ acesteia, politicile fiscale şi monetare au de întreprins reforme dure cu
implicaţii inclus la adresa politicii sociale, fără a ţine seama că principalul lor obiectiv este
crearea cadrului necesar apariţiei şi dezvoltării unei politici sociale cu adevărat coerentă,
puternică şi cât mai capabilă în viitor de autosusţinere. Politicile monetare şi fiscale ar trebui
să constituie nişte stâlpi în formarea şi consolidarea valorilor politicii sociale şi ar trebui să
susţină concret, pe o perioadă cât mai lungă şi într-un mod consecvent implementarea
obiectivelor politicii sociale, adesea restricţionându-se pe ele pentru a servi intereselor
politicii sociale. Altfel, schimbările dorite şi modelul propus a fi implementat la nivelul politicii
sociale nu se va produce niciodată.

Metodologie şi surse de date
Politica socială trebuie să fie avangarda lumii moderne şi centrul construcţiei de
viitor atât pentru politica monetară cât şi pentru politica fiscal-bugetară. Nu întâmplător se
resimte un nou suflu al gândirii economice şi politice către societate – construirea unei
economii cu adevărat sociale. Ideea de profit nu trebuie anulată, ci trebuie să capete noi
semnificaţii şi să susţină în mod durabil societatea. Spre exemplu, atâta timp cât afacerea ta
nu numai că nu lezează dezvoltarea altei afaceri, ci şi contribuie concret la apariţia alteia sau
poate determina susţinerea unei afaceri aflată temporar în fază de declin, dar cu perspective
de viitor, atunci poate fi considerată o afacere socială, o afacere deschisă parteneriatului şi
mai puţin concurenţei. Se impune astfel, o nouă etică în afaceri, o etică deschisă la nou,
deschisă la colaborare între diverse ramuri sau societăţi aflate atât pe verticala cât şi pe
orizontala lanţului productiv al acelei afaceri şi cu fundamente în mediul academic, apt să
aducă noutăţi şi să confere soluţii de viitor pentru menţinerea sustenabilităţii acelei afaceri.
Astfel, din punct de vedere metodologic, am utilizat conceptele şi paradigmele
actuale vehiculate de literatura de profil la nivel internaţional şi le-am „actualizat‖ cu propriile
viziuni asupra locului şi rolului politicilor macroeconomice în susţinerea dezvoltării
sustenabile a economiei. Mai mult, am dorit să punctăm cu argumente (inclusiv cele obţinute
în cadrul documentelor Uniunii Europene), de ce considerăm necesar schimbarea
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paradigmei actuale, astfel încât în centrul politicilor macroeconomice să se situeze politica
socială.

Concluzii
Elementul de noutate al acestui articol, nu constă în tematica abordată, ci în
corelaţiile văzute de autori între politica socială şi celelalte politici macreconomice. De
asemenea, articolul pune accent şi pe perspectiva de ansamblu pe care o creează corelaţiile
prezentate asupra procesului de dezvoltare economică şi socială.
Politicile economice şi sociale trebuie caracterizate prin coerenţă pentru a putea
antrena răspunsul pozitiv al sectorului real (creşterea producţiei, majorarea investiţiilor,
sporirea productivităţii muncii, crearea de locuri de muncă, creşterea competitivităţii interne şi
externe a unei ţări, majorarea exporturilor, utilizarea eficientă a resurselor etc.). Cu toate că
din punct de vedere programatic politicile macroeconomice prezintă

coerenţă, totuşi

implementarea măsurilor acestor politici nu produc efectele scontate, ori chiar produc
numeroase efecte adverse. Unul dintre aceste motive, îl poate constitui modul dezechilibrat
în care sunt sistematizate politicile macroeconomice şi obiectivele lor, fără a avea un scop
comun, bine definit. Spre exemplu, se pune accent în special pe obiectivele politicilor fiscale
şi monetare şi mai puţin, ori chiar deloc pe obiectivele politicilor sociale, fiind o societate
canalizată spre menţinerea „sustenabilităţii‖ sistemului economic şi prea puţin pe o societate
capabilă să se dezvolte. Această evoluţie se remarcă cu precădere la nivelul Uniunii
Europene, însă el poate fi întâlnită şi în numeroase alte regiuni ale lumii, contribuind la
decadenţa economiilor lor. Îmbătrânirea societăţii, sărăcia, migraţia populaţiei tinere, sporul
natural negativ, etc. sunt elemente ale domeniului politicii sociale, care deşi menţionate ca
fiind prioritare în documentele programatice ale politicilor macroeconomice la nivel naţional,
regional şi internaţional, nu au transpunere în practica curentă, afectând major atât echilibrul
fiscal-bugetar, monetar, etc., cât şi cel macroeconomic pe ansamblu.
Considerăm că o ţară care are ca scop îmbunătăţirea nivelul de trai şi al
performanţei economice, trebuie neapărat să-şi construiască un viitor întemeiat pe
dezvoltarea capitalului uman şi implicit a politicii sociale. În acest sens, accentuam faptul că
politica socială trebuie pusă în centrul celorlalte politici macroeconomice, iar acestea trebui
să-i servească.
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CLIMATE CHANGE ECONOMICS –
OPPORTUNITIES AND RISKS
Florin Răzvan BĂLĂŞESCU 167
Abstract: In the course of time, the scientific research in general and economic
research studies on sustainable development and environmental protection in particular
have been, are and will be influenced by the concepts of individualism and holism, market
and society, homo oeconomicus and zoon politikon
Thus, in a general holistic framework of complex adaptive system and degrowth
approaches, the climate change economics reveals risks and opportunities related to
ecological ,economic, and social innovation Footprint in the context of risk society as well as
the “positivist over affirmation of science personality” risks that remind us the importance
of ancient but actual concepts of Oikos, Habitus, Paideia and Metanoia in the process of an
useful, enthusiastic, organized and intuitive rethinking of sustainable development future.

Keywords: complexity, ecological, footprint, risk society
JEL Classification: Q55 Q56 Q57
From a narrow point of view, the climate change economics reveals the risks as a
source of profit pleasures for some people or losses and pain for the others as well as a
chance of learning and making progress from mistakes and catastrophes.
In a large perspective, the traditional paradigms of weak and strong sustainability,
of economic rationality and multi-dimensional complexity

integrated to so called

agent

based model ,the climate change economics reveals the importance of techno-economic
and social ecologic considerations about the connection between

nature and human

society.
In this respect, taking into account the its marginal propensity to maximize the
economic(efficiency),financial (profit) and social(utility) of excellence objective function, the
agent is considered as an natural, legal or institutional person characterized by autonomy,
economic rationality and resilient learning capacity that generates power and influence in
the social and natural environment in the form of externalities effects and entropic socio
industrial metabolism.
In a practical way the climate changes risks implies the principles, instruments and
values concerning optimality and precautionary aspects of economic ,social and ecological
reality integrated both to a cost benefit, portfolio risk analysis and institutional holistic view of
humanistic ideal giving the standard values of Oikos, Habitus, Paideia and Metanoia.
That means in equal measure the management of utility and efficiency,
individualization and socialization conformism, in the process of educational and learning of a
structured, rational, pragmatic, professional, and sensible-intuitional thinking that forms and
consolidates the sustainable energetic centres of human character and personality in the
relationship with natural and social environment.
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In a practical sense the economics of climate change means taking into account the
characteristics both of environmental and ecological economics related to the objective of
mitigation and adaptation to greenhouse effect.
So, the economics of climate change could mean the consideration of nature and
society either in a economic risk evaluation perspective of physical capital goods integrated
to other forms of capital (financial, technical, human) or as a multidimensional precautionary
perspective of complex adaptive systems that implies the triad of adaptive resilience
innovation and learning risks.
On one hand is about to consider the deductive formal, material, efficient and final
principles of pricing the reality essence of nature as a capital priced by
rationality specialized agents

economic

hat make free choices between necessities and wishes

,freedom and responsibilities

aiming to an

equilibrium management of

multiple

social, economic and ecologic, optimal

externality greenhouse effects (productive and

consumistic, pecuniary and technologic , regional and global).
In the essence is about a portfolio relative prices matrix analysis of rare goods
environmental accounting that generates the premises of improving the classical fiscal
instruments of Pigouvian tax to a carbon tax that implies a CGE economic growth model
based on market dynamics and so called double and multiple dividend problem (fiscal
system restructuring due to the distortionary

taxes and improving the quality of natural

environment).
Secondly, on the other hand, inspired by holistic
systemic

inductive experimental and social

complexity

principles of

sciences integrated to strong sustainability

stated in the Rome Club and Rio Summit documents the nature and society manifests the
features of complex adaptive system characterized by adaptation, resilience, and learning
capacity from catastrophes, in an ethical consideration of social inequalities due limited
character of natural resources and the changing of social industrial metabolism integrated to
neo Malthusianism precautionary management of IPAT equation and Degrowth.
That means an accounting

matrix of

entropic material flows as well as a

depopulation of economic and ecologic processes that leads to a footprint family indexes
of

absolute and relative

dematerialization, cradle to cradle indexes that leads to a

accepted voluntary rules of a instrumental mix material input units taxation and ecologic
education management.
In this framework the climate change economics illustrate

both risks and

opportunities at three potential levels of analysis the international experience, the analytic
way and the practical perspective (technical economic, socio ecologic and psychologic).
At a first status of analysis, as stated in the IPCC UNFCCC and the European
Green White Paper reports the climate change risks reveal a multiple strategies based on
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principles of optimization and precautionary issues, through
mechanisms of

Kyoto

mitigation and adaptation,

market mechanisms (Emission Trading Scheme ,Joint

implementation and Clean Development Mechanism) as well as the

OECD experience of

Adaptation mechanisms(bearing losses, sharing losses, changing of mentalities) through
some financial instruments like so called adaptive options .
Briefly speaking the methodology of risk analysis reveal
- the engineering cost benefit approach of based on syllogistic arguments of relative
pricing matrix leading to an optimal level of pollution neglecting any potential influence of
multidisciplinary considerations that could have a negative influence on a an objective point
of view;
- the precautionary principle considerations of holistic integrated approach based on
backcasting and not on prevision leading to a social learning process between state, market
and civil society agents aimed to a growing the economic, social, and politic responsibilities.
- both perspectives needs to take into account both the economic arguments and
the politic constitutional legitimation of Free Market Rationality and the Rule of Law State.
At the second state of analysis the climate change economics take into account
some multi dimensional aspects of spatial (geographic -as dispersion and
temporal(persistence, reversibility and postpone), social (risk polarization) and
psychological(mobilization potential of social conflicts in the process of

intensity),
cultural

advantage and

burden risk distribution).
In this context it is to consider the resilience, adaptation, learning innovative capacity
the senility exposure, the capacity to recover after a catastrophes as well as the importance
of learning by doing process in the way from idea to market success.
These facts encourage not only the simple recovering after the climate changes but
implies some degree of flexibility and adaptive intelligence facing the entropic negative or
positive influences of natural and social environment.
Briefly speaking that needs to consider the principles of abstractization,
generalization of rational and adaptive

anticipations through the capacity of planning,

modelling, optimizing and adapting

the climate change

risks through individual

(professional) and social leaning(multidisciplinary communication) taking into account the
premises and finalities of single double and triple loops of learning.
The last but not the least the applicative approach of climate change risks illustrates
techno-economic, social ecologic and psycho spiritual considerations.
Firstly the techno-economic approach is centred on the debate of steady state and
DE growth considerations as well as to industrial ecology aspects of material flows life cycle
supply chain network aiming to eco efficiency reducing the .rebound effect of material
consumption – the opportunities of the miniaturization is so beautiful.
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But in the same time this conception raises risks affecting the
and strategic composition of GDP through the decapitation of

material, structural

some essential economic

sectors that reveal more strategic advantages from Keynesian demand side point of view as
well as the possibility of neglecting the free choosing consumer behaviour between the
necessary and apparent needs.
From the social ecologic point of view is to note the concept of risk society a social
cultural perspective of climate change risks as stated among others by Urlich Beck in so
called the transition from traditional to industrial society and post-modern informational
society.
The substitution of traditional with the individualistic postmodernism of economic
and financial values in the context of natural catastrophes or anthropogenic Chernobyl
climate risks

is a problem of ethics and politics.

In this perspective what is important for risk society the moral civil society values of
Rule of Law state or the Nation State paradigm-the unitary economic rational agent that
promotes the national interest through the consensus between firms, syndicates, population,
parliament?
The last but not the least is to consider the free will choosing of optimal and
adaptive strategies of climate risks taking into account the primordially of soul dete4rmnism
over the scientific experimental determinism taking into account the reality as it is to be not
only as it probabilistic should be .
In this framework it is to consider the concept of sustainable energetic centres of
developing the oikos and habitus features of rational human

character and its idealistic

personality integrated to a Paideia strategy.
The most common synonym for Paideia is culture meaning to describe all

artistic

aesthetic forms and intellectual achievements of individuals.
In its large sense, Paideia means the process of education and learning of
individuals by which a community preserves and transmits its physical and intellectual
character as well as its unique personality to universal patrimony.
As stated by interwar and actual researchers among others

like

Constantin

Rădulescu Motru (1930), Werner Jaeger (1947), Constantin Noica (1993), Nathan D. Carr
(2003), Lynn Bevetly Mathison (2008) or Omar Lizardo (2009), this implies reconsidering the
classical opportunities and risks revealed both in philosophical and practical issues based
on so called Socratic versus Protagoras controversy arguments, taking into account the
formal, material, efficient, and final aspects into the process of searching the real, possible
and idealistic human but also not neglecting the Christian sense of human being destiny.
In this framework, the optimizing and adaptation to climate changes means the
importance of construction so called invisible soul constant premises of human character

375

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
(metaphysical knowledge intuitions principles of Aristotle First Mover, the Plato Demiurg and
Christian Trinity Logos, as well as the human thinking possibilities of axiomatic and adaptive
thinking) that leads to the visible things of personality manifestation that could make the
natural and social environment more transparent to the contemplative approach of climate
change economics in its potential opportunities and. risks.
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PERCEPTION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
ABSOLUTE PRIORITIES IN ROMANIA
Georgiana CHIŢIGA168
Abstract: This study starts with the presentation of perceptions of the concept of
sustainable development, as it designed and implemented in Romania. Although Romania
has made a lot of progresses, we have an economy excessively based on the intensive
resources and a civil society still in search of a shared vision and a natural capital affected by
the risk of damage that may become irreversible. Along with the acquirement and the
implementation of the principles and practices of sustainable development, Romania has
recovered considerable differences; it stands today at the bottom of the list of European
countries in terms of economic situation and especially, life satisfaction of people. For
Romania, as well as for the other states, the sustainable development is becoming a national
perspective.
Keywords: sustainable development, challenges, priorities.
JEL Classification: Q 56.

Introduction
―Sustainable development is not an option, it is a requirement …‖ which imposes
specific changes in the activities of all people. It is recommended the deep reorientation of
the whole human society, total different to all that mankind has met – a radical change of the
priorities, both of governments, and individuals, as well a redistribution never met until now of
the human resources and financial resources at local, national, global level.
There were shaped, step by step, after the high level meetings, a series of concrete
strategies for action, at global and local level, which defined the obligations ahead of the
states and also, the terms for implementation, being contoured that juridical international
space beneficial to the putting into application of the sustainable development lessons.
As a major need, together with the modification of the behaviour in our European
society, it must be added also the involvement , more active, of the decisional factors, both
public and private, as well as of the inhabitants of the states in the elaboration,
implementation and monitoring of the sustainable development objectives.
As regards Romania, its attributions on the international scene in the field of the
sustainable development are some substantial ones. Its participation - Rio+20 (2012) - has
helped to the repositioning Romania at global level as a state involved in the strategic
aspects of sustainable development. Our country supported two proposals on the issue of
sustainable development: one, regarding the sustainable rural civilization as a viable pattern
for a sustainable community, and the second, referring to the first importance of the spatial
technology in the elaboration of those decisions referring to the sustainable development at
global level.
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We do not mistake if we say that this way, the concept of sustainable development
means the total of those forms and methods of economic and social development, both on
short and medium term and on long term, the foundation of which is represented first, by the
ensuring of an equilibrium between the economic, social systems and the elements of the
natural capital.
Sustainable development follows and makes major efforts that in every case should
be created a stable theoretical frame for making decisions in which it is met a ratio
man/environment, either we speak about the environment, or the economic and social space.
Each of us, aware or not, must and can bring our contribution to the sustainable
development.
The aim is to contour a pattern of human society development which should
diminish the social inequalities and make smaller the negative impact upon the environment.

Perceptions on the concept of sustainable development
In the first official debates, sustainable development wished itself to be a solution to
the ecological crisis determined by the intense industrial exploitation of resources and the
continuous degradation of the environment, at present, the concept is being propagated also
upon the life‘s quality in its complexity under economic and social aspect. At present, as
object of the sustainable development it is the special interest for justice and equity among
states, not only between generations.
It is well known the fact that the sustainable development involves three distinct
dimensions:
- The ecological dimension – it gives importance to the ensuring of human nature
compatibility;
- The social – human dimension – it makes easier the present generations
revigoration and also that of next ones, aims at social inclusion, the demographic changes
and public health;
- The economic dimension follows the social and economic development (economic
prosperity) and the sustainable transport.
The sustainable development is linked to the concept of life quality and it sums up
the realization of the three desiderates:
a. Economic welfare

is that what has as main approach

the generation of a

maximum income flow, by keeping along the time, the capital which has produced these
benefits;
b. The establishment of the social and cultural systems guarantees the existence of
the human capital necessary for all the types of activities;
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c. The environmental protection and sustainable development has as a major goal,
the biological and physical preservation of the natural systems.
The efforts will register a real success only if there is successfully managed the
integration of three points of view:
a. The economists‟, by the methods used they wish to maximize the welfare under
the conditions of the constraints determined by the stock of capital present and by the
technologies available;
b. The ecologists‟, who give priority to the maintaining of the integrity of the
ecological subsystems, considered as indispensable for the stability of the global ecosystem;
c. The sociologists‟, who consider that the main actors are the human beings, whose
patterns of social organization are important for the identification of viable solutions in view of
reaching a sustainable development.
The interconnections and interdependences which are produced among the different
systems and problems are clearer and clearer and they impose a proper coordination, having
as a goal the combination of the mechanisms of the different subdevices through an
integrated treatment, outreaching the sectoral vision.
Also, we cannot but add a term about which they say that it depicts the start of the new millennium „the ecological economy‖ through its objectives for which many approaches are made:
a. The sustainable development of the economy through its own progress;
b. The approach of an ecological policy of health;
c. The use of the whole creation capacity which we have at our disposal;
d. The guarantee of the harmony with nature and humanity.
Obviously, such an approach represents a solution both for the present and for the
future. With the risk of seeming illusionary, we can still support the need for the following and
realization of the above mentioned objectives; there exists the risk that the future cannot offer
us the necessary time to hesitate and look for saving solutions.

Global Challenges and the absolute priorities in Romania
We are living in a time in which we meet challenges everywhere, of economic,
social, cultural nature, etc.
Mankind is confronted with that extraordinary pressure generated by the resources
insufficiency:
- 800 million people still have no access to water and over 2 billion people do not
benefit the sanitation services at world level; at this moment, in Europe there are almost 2
million persons who do not have proper water/sanitation conditions s(all citizens in the EU
should have guaranteed the services for water and sanitation);
- 1, 9 billion people do not have access to the services of the sanitary system;
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While the organization and the working of the health assistance services are in the
responsibility of the member states, EU contributes to the putting into common of the efforts
with the goal of facing some challenges as are the population ageing and issues associated
to this phenomenon.
- over 2,5 million people in the developing countries, mainly children and old people
are dying annually due to diseases associated to the lack of water and health services.
The recent crises have stressed the existence of some dimensions of the lacks of
equilibrium, in the sense that the impacts of the local crises which take place in a certain
geographic area have effects at regional even global level.
The new challenges linked to the climate changes, desertification, waste of
resources, the effects of the chemicals upon people health and on the environment, the
increase of the quantity of the wastes or the lands degradation, create strong pressures for
the natural ecosystems, endangering the quality of life and people‘s security.
The year 2025 will represent the year in which half of the planet‘s population will be
confronted with the lack of water. The negative prognoses of these statistics do not stop
here, there is also to be added the population increase (it is estimated over 95 million per
year) concentrated, also, in the developing countries together with the numerical regress and
ageing of the population in the developed and rich countries of the world.
All this increase the huge challenges, we must conciliate again the needs and
aspirations of an increasing population with the limited resources offered by the natural
environment.
Among the major challenges we can detach:
a) Food production
The reaching of the number of 9,5 billion inhabitants in the next 50 years, 10 billion
until 2100, will determine the increase of the food consumption – double of it in comparison
to the present consumption in ratio with the present existent population; Although the rate of
food production increase is of 1,8% annually (2% in the last two decades), we can consider
that, this task will be difficult to accomplish in the future, because many of the growth sources
are not or will not be available anymore.
There are foreseen two alternatives:
a. The production increase on the land in use;
b. The production expansion on new areas.
The challenge stands in not only the realization of a performance of the same
proportion as until now, it has in view the obtaining of a positive result in a less harmful way
to the environment as until now.
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The message is that we will have a huge population and we will have to learn to be
careful with the impact it has, more than that, the rhythm of population increase will slow
drastically in some areas, while it will explode in others.
b) The rapid increase of the population – both its enlargement and the growth of the
volume of the activities made by the man, had as result and will determine the stressed
growth of the pressure made upon the fragile ecosystems;
In the last two decades:
- 8% - 12% of the forests were destroyed, only in the last 10 years it was lost, totally
94 million hectares of wood; the highest rate of deforestation is registered in the developing
countries in the tropical areas, where there were lost in the last decade 4% of the forests;
- Important geological layers were exhausted;
- There were destroyed very many species of plants and animals, existing also the
danger of others‘ extinction, too;
- Seaside areas (around 80% of the sea pollution is caused by the sources present
on the shore) and mountain areas have been aggressively polluted, etc.
There were created vicious circles of the soil degradation and of the productivity
reduction.
c) Urbanization and pollution
Due to the fact that 85%-90% of the increase of the world population recorded in the
urban areas, there appeared special problems of:
- Continuous institutional and social change;
- The need for new investments in infrastructure;
- Most strict pollution control.
Studies show that:
- in the next 50years for the assurance of clean water availability necessary for each
inhabitant, it is imposed the expansion of the services for more than 8,5 billion urban
residents;
- in cities as, Bangkok, Mexico City, Sao Paulo, the polluted water and air are real
dangers for the population health;
- the industrial emissions of hothouse gases are threatening the increase by 3-5 C
degrees of the globe‘s temperature along the next century being a future reality which makes
the subject of many debates;
- the energy consumption increased and register increases still; from the total of the
energetic consumption, the mineral fuels represent 75-80%, which leads to the air pollution
and to the greenhouse effect; the reduction of the consequences of the pollution in some
rapid growth countries, asks for the pollution per industrial output unit to decrease by 90%
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until 2030; EU overtook the leader role in the fight against climatic changes at international
level and engaged itself to promote an economy with low emissions of carbon dioxide based
on knowledge and efficiency from point of view of resources use.
These have significantly contributed to the awareness of a sustainable
development‘s existence. The clear message addressed to the whole world is: without a
better management of the environment, the development would be submined and without an
accelerated development of the poor countries, the environmental policies would fail and the
positive results, long waited for, would be late.
For Romania, sustainable development means a perspective of its national
becoming having as result the institution of a new development paradigm through the
equilibration of the economic, social and environmental factors.
In the existent context, the presentation of the perceptions upon the notion of
sustainable development, as this is concepted and applied in Romania, is of a great
importance.
It is wished Romania‘s attachment to the new philosophy of a sustainable
development characteristic for the European Union and acknowledged on world plan.
Although it realized in the last years a multitude of progresses, Romania is confronted to the
risk of some deterioration which could become irreversible.
In the context of globalization together with the assuming and transposing into
practice of the principles and practices of the sustainable development, Romania has to
recover considerable gaps to the other countries EU members.
It is wished the reaching of the following strategic objectives on short, medium and
long term:
1. The absorption of the principles and practices of sustainable development in the
ensemble of public programmes and policies of Romania in the quality of member state of
the EU;
2. Until 2020: the signalling of the registration of the average present level of EU
areas at the main indicators of the sustainable development;
3. Until 2030: Romania to obtain the reaching of the average level of that year of the
member countries of the EU

from point of view of the indicators of the sustainable

development, these according to the National Strategy for Sustainable Development.
By accomplishment of the mentioned objectives, it will be registered on long and
medium term, a high economic growth and the significant reduction of the economic and
social gaps between Romania and the other member states of the EU.
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As regards the global situation but also, among the absolute priorities for Romania‘s
development to be followed on medium and long term (20–30years), we have in view the
followings:
– mankind is at present, on the threshold of some crisis conjugated situations,
issues coming from the imminent exhausting in the foreseeable future of some vital natural
resources – energy, mineral, drinkable water, fertile soils, afforested areas;

given being

the irresponsible character from ecological perspective of the world economy, the
manifestation of a global multicomposed crisis of the dimension of the present one was
imminent;
Under these conditions the population in our country will feel ineluctably on medium
and long term the effects of the global conjunctural becoming; around the years 2025–2030,
there will be reached the peak points of the exploitation of the conventional energetic
resources at global level (for natural gases and coal, they will be late a little, approximately
15–20years); also, the material premises of the economic progress will become more and
more difficult to access.
Romania has already got a severe deficit of resources, we are importing half of the
necessary of natural gases and 60% of the oil necessary; the nuclear energy seemed to be a
solution, but the uranium reserves will not be enough not until for 5-6years; in addition, the
resources which we have are not used efficiently (the industrial production increases in an
inferior rhythm to the resources consumption); under these conditions, we can affirm that in
Romania is being produced non-sustainably.
-efficientization and industrial technological reshaping constitute a big challenge;
- according to the present data, Romania is situated today at the lower basis of
European countries list as regards its economic situation and especially, the population‘s
living standard; it is started from the finding that, at the end of the first decade of the XXI
century, after a prolonged and difficult transition to the pluralistic democracy and market
economy, Romania has still to recover considerable gaps to the other member states of the
EU simultaneously with the knowledge and transposition into practice of the principles and
practices of the sustainable development in the context of globalization; this fact stresses the
obligatory character of mobilizing of all the resources in economy, intelligence, social
innovation and political initiative in order to create more beneficial factors for the
development of the economic and social life in our country;
- poverty fight (first, the extreme and severe one) and fight with the main premises of
social disintegration – non respect of laws and regulations present in many fields, the
incompetence and corruption from all levels of the social life, the major deficit of moral
spiritual education (endowed with real spiritual education with full faith in God, we will be
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fearless in front of temptations of immorality and corruption) – these are also absolute
priorities.
The inherent tensions manifested between economic growth, environmental
protection and growth of population life quality in our country must not be a brake. These
must be said as clear as possible by the specialists competent in each field who can
concretely express also, the sources for generating the tensions in the sphere of each
objective in order to synthesize and formulate new solutions/policies - operative and efficient.
In a constructive spirit, we admit that Romania steps on a much inferior phase of its
development in the present in comparison to the other European countries. It is much
discussed and too few solving for the problems created preponderantly by the countries
which are already developed economically.
At present, almost all countries in EU manage higher or lower ecological deficits.
This fact imposes the keeping under a more strict control the environmental
dimension (the sustainable consumption and production, preservation and management of
the natural resources, climatic changes and green energy) of the sustainable development in
our country.

Conclusions
As a conclusion, we must understand that the environment must not regarded as a
system lacking dynamism, this is in a permanent ongoing and development which is directly
conditioning bioproductivity and the whole complex of physical chemical and biological
processes having major oscillations in the recent trends for establishing of another
equilibrium between the growing population and the limited resources of which the human
society disposes.
Both the economic development and the environmental protection are no more in
opposition: ecology is a real opportunity. It is shown as being necessary the taking of some
more extended economic initiatives and more notable innovating actions in the sphere of
converting the resources exploited. In this respect, it is expected that the specialists in ecoeconomy to manifest their role more efficiently for orientation to a profile more pronounced
ecologically and eco-socially of the present.
We are trying to go towards the keeping, stressing, extension and permanent
adjusting of the structural configuration and functional capacity of the natural capital as basis
for the maintaining and increase of its support capacity towards the pressure of economic
and social growth.
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LEGAL AND NON-LEGAL RELATIONS BETWEEN CLERKS
AND THE PUBLIC ADMINISTRATION LEADER IN ROMANIA
Paulina DINA169, PhD. student
Abstract: Through the organization and operation of public administration in
Romania, based on the fundamental and legal principles, an environment is created which is
adequate for the development of tighter relationships between the citizens and the local
authorities they elect to timely meet the needs and interests of the members of the local
community. The relations between direct reports are of equality from a legal point of view.
Still, the authority of a person that was assigned a leading position cannot rely exclusively on
legal prerogatives. It must be the result of an array of professional and behavioural values,
etc, granting it the quality of specialist. Therefore, a leader must be endowed with the ability
to analyze the capacity of the human factor, in order to fully achieve objectives set by the
programs drafted from one stage to another.
Keywords: public administration, public servant, legal relationships,
personality of the head of the administration.
JEL Classification: K23

1. Introduction
The right determination and ongoing of relationships between the public
administration authorities and citizens, being a condition and, in the same time, an
expression of the rule of law democracy, is guaranteed based a complex of regulatory
documents and legal institution specially meant for providing the actual, more and more full
access of the citizens to the administrative process (Parlagi Anton, Iftimoaie Cristian, 2001,
pg.112).4
The legal relationships of the personnel within the public administration are
regulated in detail by the following applicable legislative instruments: Law 215/2001
(amended and republished), Organizational and operational, internal order regulation policies
and labour legislation. These legislative instruments establish the rights and obligations that
each employee has, depending on the position held in the administrative hierarchy. In the
case of hierarchical legal relationships we find ourselves in the presence of subordination
relationships that involve all the rights of the hierarchical leader and the limits within which
they can be performed. Within these legally regulated relationships, the administrative
personnel have certain rights and obligations, as follows:
In the rights area we can distinguish the category of rights that are common to all
employees, if they have a labour relationship with the administrative body and labour-specific
rights.
1. The rights that are common to all employees are usually stipulated by the labour
legislation and mentioned in the labour agreement. Some of these include:

Christian University „Dimitrie Cantemir” Touristic and Commercial Management, 90A Dezrobirii Street, e-mail –
pauladina2004@yahoo.com
169
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- the right to salary which is in accordance with the quantity and quality of the work;
- the right to rest;
- the right to social security;
- the right to participate in the management process, etc.
2. The position-specific rights are stipulated by the Public Servant Statute – Law
188/1999, (amended by Law no. 2/2013), the Regulations drafted in this respect, internal
regulation policies and other special regulations.
Generally, the personnel holding leading positions has the right to guide coordinate
and control the activity of those under their supervision, and sometimes the right to apply
disciplinary sanctions in case of infringements. It is interesting and useful of all these rights to
dwell on the subject of labour legislation (art. 39 paragraph 1 of Labour Code amended in
2013), which provides that the employee benefits of labour stability. In the law regarding the
public servants statute it is stipulated that, regardless of whether they also have the quality of
employees or not, they benefit of stability of their position.
The stability is the situation in which the public servant can be removed from the
held position only based on a disciplinary decision. The stable public servant can be
transferred to another locality, but on a similar level position. Also, it is to be mentioned that
civil servants can only be transferred only with their consent. In my opinion, stability is an
intrinsic value for the public administration employee to be able to work efficiently under
optimal conditions.
When such statements are made, one also considers the fact that working in the
field of public administration, given its characteristics, is an extremely complex task that
brings about numerous problems that need to be solved in due time, simultaneously with
other problems deriving from the perspective programs prepared within the territorial units.
Also, depending on the held hierarchical level, a large number of the employees working in
the public administration perform coordination activities in the field, stimulating local initiative,
in the sense of achieving a series of general interest global objectives at county level, cities
and communes. All these, naturally imply a certain experience, a certain degree of
assimilation of practical knowledge, characteristic to the problems implied by the application
of certain legislative instruments, skills that can be achieved only under work stability
conditions.
With respect to the obligations, one can distinguish between general obligations,
that any employee has and position-specific obligations.
1. Common obligations for all employees are the same as the common rights known
in the case of labour legislation, the collective labour agreement and the individual labour
agreement. Such obligations include:
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- prompt and accurate fulfilment of duties that fall under the employee‘s
responsibility as per the labour agreement;
- comply with order and discipline regulations at the workplace;
- perform any activity as per their background and as required by the institution;
- observe all occupational safety regulations;
- ensure state and work-related classified information confidentiality, etc.
2. Position-specific obligations, just like the specific rights, are stipulated in the
Public Servant Statute, the Operation and organizational regulation policies, internal
organizational regulation policies and other special regulations.
Generally, the administrative personnel are forced to comply with the dispositions
given by the hierarchical supervisor. Moreover, this obligation derives from the principle of
administrative hierarchy and there‘s no need for it to be mentioned expressly in any
legislative instruments.
With respect to this obligation, if the public administration employee is forced to
comply with an illegal order given by the superior, the specialty literature has reached the
conclusion that the employee must comply with the order given by the competent hierarchical
administrative servant. They can be hold harmless only if they notified his hierarchical
superior in writing about the document‘s illegality (in the future it is considered introducing a
conscience clause).
In this context, one must know if the county, city, town or commune secretary is
obliged or not to countersign a decision of the administrative body, which they consider to be
illegal. Currently, the secretary, since they are no longer an employee subordinated directly
to the collegial body, no longer have this obligation, but must acknowledge and understand
the illegality of that decision.
In Law 188/1999 on the Public servants statute,( amended in 2013), it is stated that
any public servant is forced to comply with the orders and instructions of the hierarchical
superiors, except those cases when these are obviously illegal, or can harm the fundamental
rights and liberties of an individual (Preda Mircea, 2006, p. 193). 5 in such cases, the public
servant has the obligation to inform, in writing, the management about the reason for their
refusal to comply with the given order or task.
Only in the case of ―inexistent documents‖ the subordinated public servant can
refuse to comply, even without prior notice in writing.
For certain categories of public servants the law stipulates other specific obligations
that aim at protecting the prestige of the institution; for instance, those elected for the
management of local public administration who do not have only a legal, but also a moral
obligation to have an appropriate behaviour at their workplace and in the society.
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There are a number of other obligations that are unitarily regulated by the statute
adopted by the Parliament of Romania. For example: the interdiction to participate as
associate or to be a member of the Board of directors of any company.

2. Non-legal relationships among public servants.
Profile and personality of the leader
The relationships established between public administration authorities and citizens
may be: cooperation - collaboration relationships, public service use relationships – so,
administration service performance for citizens and authority relationships – or citizen
subordination to the public administration body. Studying these types of relationships, one
can observe the importance of a systematic connection between citizens and administration
(Iorgovan Antonie, 2005, p. 234)2.
From a legal point of view, relationships between subordinates are based on
equality. However, outside the legal area, the administration sector pays an increasing
attention to informal relationships among the public servants situated on the same
administrative hierarchical level.
The hierarchical position of the public servant has priority on the list of factors that
can be seen as organizational obstacle in the path of communication. The hierarchical
position of the public servant and the execution of a management position (not necessarily
hierarchically superior) are more or less inside what the psychologists call ―the syndrome of
power‖. The possibility to manage a group of people, regardless of its size, can sometimes
lead to authoritarian tendencies, superior mentalities and behaviours with elements of
roughness. Eventually, the control over these attitudes is ensured by the standard of culture
of the subject, which provides them with the premises of a dialogue which is not shadowed
by pride or desire to look superior.
In this sense, it is of no relevance to approach also the limit term, occurring
sometimes in interpersonal communication, especially in dialogue. Not any discussion,
replies exchange stand for an authentic dialogue meant for spiritual enrichment or for a
problem solving. They are crossed lines that passing among others, without meeting and
influencing each other, resembling to contradictory monologues. The explanation consists of
the fact that people get into dialogue only when the partner has similar ideas with their own.
This is why the public servant must treat his subordinates so that they see them as
being sensitive to their aspirations, ideas and suggestions; they must impose trust through
their attitude and behaviour and they must respect the people that they are working with.
Trust in employees is manifested by assigning various tasks to them, not by performing
frequent and rigorous inspections (Bălan Emil, 2000, p.195)1.
The activity of the behaviour and even of the public administration body is the result
of connected or concerted operations performed by all the members of the team. In order for
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this result to be as adequate as possible, there‘s a need for cooperation among all those
making up the administrative compartment or body. And such collaboration is impossible
unless the team shares excellent collaboration relationships. In case of conflicts among the
members of the group, the consequences might influence the entire activity of the group.
This is the reason why there‘s a need for a conscious action aiming at the creation
of a collaboration-based environment between the employees of the same administrative
body.
In order to create such a collaboration environment among all the employees of the
same administrative body, the authority and the personality of the leader are truly important.
It is widely accepted that a leader performs a guiding and harmonizing role
regarding the individual activities.
In order to accomplish such mission the leader is granted a certain authority. The
authority is an individual or organization‘s attitude to influence or determine the others obey
an ordered rule.
The authority of a person may be, firstly, the result of the legal prerogatives which
have been granted to that person. The legal authority is obtained when the person has been
assigned the position and it is lost when the administrative leader is replaced from the
managing position. Legal prerogatives are granted by another person, and they are not
related in any way to the internal structure of the person.
The authority of a person, who has been assigned a management position, cannot
be based exclusively on legal prerogatives. The authority of the administrative leader shall
also be based on an intrinsic and personal value. This shall be the result of an assembly of
professional and behavioural values, etc., which will grant them the quality of specialist. With
regards to this quality, there are at least two fundamental problems that arise:
-what field should an administrative leader specialize in?
-how can they stay up to date with respect to administration, given the current
conditions and the dynamism of the legislation?
I believe that the answer to the first question depends on the hierarchical level that
the leader holds. If a leader holds a lower level on the administrative hierarchy, they shall use
the specialty knowledge of the team under their supervision. A head of department, for
instance, shall be fully aware of the technical problems that their department is facing. In
exchange, the higher level the leader holds a on the social hierarchy, the less they will use
the specialty knowledge of some narrow fields and they will have to use their knowledge in
the field of organization and management, decision theory, as well as administration theory.
There are two ways for a leader to keep their status of specialist.
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First, perfect and self-perfect the capacity to remember the essentials, and the
selection ability. The leader must not and cannot burry themselves under the pile of complex
information, they must create a wide spectrum of knowledge and a thinking capacity able to
acknowledge relations among data significant for their managing position.
Second, the leader must develop the skill to teach the others how to think
selectively.
Thus, public servant-subordinate relation, as the entire assembly of relationships
among the employees of an organizational structure are strongly influenced by principles of
the leader, the consistency and constancy in applying the moral requirements and norms in
their entire activity. Therefore, the principles of the public servant impose truth, scientific
criteria regarding the knowledge of people, their distribution and promotion considering
development capacities and possibilities, an attitude that displays a lot of care and kindness
towards the subordinates. It involves correct relationships between individuals, exigency and
firmness, impartial behaviour, the concern for the entire activity to be based on legality
(Manda Corneliu, Manda Cezar Corneliu - 2007, p. 352).3

3. Conclusions
Under the current conditions, we are witnessing, more than ever, an extremely
complex and unique informational process. This is the reason why, the leader must be able
to harmonize the knowledge of various specialists and teach them how to catch and express
the essential.
The specialist status of the leader goes far beyond the technical professionalism; it
also requires an organizational feature. First of all this implies the capacity to rationally use
human resources. It is true that between the consumption of material resources and the
consumption of intelligence there‘s an inverse proportionality relation, the more intelligence is
used, the less material resources are consumed and vice versa, the superficial thinking, or
the bureaucratic limitation of thinking leading implacably to an oversized consumption of
human and material resources.
Communication intends to influence or transform perceptions, attitudes, feelings,
states of mind and the opinions of people and groups, to determine unity with respect to
viewpoints and coherent action.
The formative aspect, widely accepted as identifiable with the education that the
young individual receives within the educational system, has as fundamental objective its
connection to the system of social values, in this context, communication aims at and
performs the perpetuation of a system of values specific to the society, such as: honour,
dignity, loyalty, courage, spirit of sacrifice, collegiality etc.
Taking into consideration that any behaviour and any type of communication needs
thorough evaluation of the way to perform the dynamics of the informational flow, because
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the capacity to receive and retain information is a variable, determined by the parameters of
the personality of each individual but also by the concrete conditions in which the process
takes place. Taking into consideration the first aspect of the matter, as per a series of
specialty studies, the human being retains a certain quantity of information, which is strictly
connected to the used communication channel.
That‘s why a leader must have the skills to analyze the capacity of the human factor,
in order to efficiently reach the objectives stipulated by the programs prepared for each
stage.
In order to achieve this, the leader must have solid psychology and social
psychology knowledge, since those who are being organized and managed are actually
people, having social and individual motivations, psychological and characterological
features.
The skills required to work with people are not just an inborn quality, they are
gained, through hard work and solid training in the field of human relations.
In this context, there‘s a need for improvement of educational programs (not only
those for the training of specialists in the field of administration) as disciplines regarding the
management of human resources, public relations and communication, social psychology, etc.
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Abstract: The aim of our study is to provide a comprehensive and objective analysis
of the dynamics of labour, in general, and the employment of the population in the
agricultural sector, in particular, by reference to the European Union member states. The
problem becomes even more important in the context of the economic crisis‟ effects and in
relation to the Europe 2020 Strategy requirements. The article starts from an analysis of the
figures recorded in the past years for the unemployment rate and the employment of labour,
as we intend a comparison of values in Romania and in the European Union. After this
presentation, we focus on the way in which labour is used in agriculture, and finally we try to
outline some conclusions.
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JEL Classification: E24, O13, O15, Q10

Introduction
At European level, the unemployment rate for the EU (including the 27 countries) for
the first quarter of 2010, recorded a rate of 9.6%. Romania recorded for the same period a
rate of 8.1%, an increase being registered in comparison with the previous quarter, when the
figure was 7.5%. Compared with the same period in 2009, the increase is higher, as for this
period the unemployment rate was 6.9%. (Radu Serban, 2011, p.144) Overall, however, the
unemployment rate for Romania is below the European average. Information provided by the
National Institute of Statistics show that in the month of June 2013, the unemployment rate
reaches 7.6%, compared to less than 7%, which is recorded at the end of 2012. According to
information taken from the Ministry of Labour, among young people, at the level of June
2013, the unemployment rate is 23.8%, increasing from 2012, when it was 22.7%. The latest
data show that after the high school graduation exam session in the summer of 2013, the
youth unemployment rate has grown to 25%.
The figures that should be recorded at the European level, however, are ambitious.
Thus, according to the Report Europe 2020 Strategy, the main objective is related to
employment, which states that within 10 years 75% of the EU population that is aged
between 20 and 64 must be involved in work activities. Relating to the employment rate,
calculated as the percentage of occupied population in the total population of working age 15-64 years - (Organization for Economic Cooperation and Development), the target for 2012
sets a decrease in unemployment rate with a percentage of 25 %. The report, however,
allows each Member State to determine its own level which seeks to achieve, so that at the
end, the efforts to be focused towards convergence. The economic crisis‘s effects, however,
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are strongly visible, so that over 23 million people are unemployed within European Union. In
2010, 4.3 million jobs were lost, meaning 1.9% of total employment. (Radu Serban, 2011, pp.
145-151) At these statistics is added the underground economy phenomenon through false
unemployed and unregistered unemployed. That is why economists are sceptical across the
achievement of the 2020 target.
Regarding the employment of labour, Romania registers a downward trend. Thus, if
in 1998 the occupancy rate reached the level of 64.2%, ten years later he had the value of
59%. In 2009 Romania recorded an occupancy rate of 58.6% compared to the percentage in
the 27 states forming the European Union, which had a value of 64.6%. Moreover the EU,
between 1998-2008, registered a rising trend, the overall employment rate in the EU
increased from 61.2% in 1998 to 65.9% in 2008. After this year a slight decrease is
registered, so in 2009 the value was 64.6% and in 2010 the percentage was 64.2%. (see
figure 1).

Figure 1 - The employment rate of labour
Source: authors‟ interpretation based on the date taken from Şerban Radu, (2011),
Recesiunea Economică 2008-2010
In the first quarter of 2013, the employment rate of working population aged in the
range of 15-64 years was 58.1%. The employment rate of working population aged 20-64
years was 62.3%, at a distance of 7.7 percentage points compared to the national target of
70% set in the Europe 2020 Strategy. (National Institute of Statistics, 2013)

The use of labour in the agricultural sector
The agricultural activity involves a complex entries, consisting of natural resources
(land, water), energy resources, information resources. But all this are complemented by an
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entry that plays an important role, human resources. In the combination of production factors,
with the aim of getting agricultural products, the role of human resources is essential, being
an active factor in the use of land capital and operating one.
The knowledge of availability and the needs of labour, as well as the study of its
conditions of use, allow us to collect extremely valuable information for the agricultural
activity: the degree of intensity of the production system (intensive crops are large
consumers of labour, at least at the level of technical equipment of our agriculture); the level
of labour productivity; the labour contribution to the objectives; the way of organizing the
labour. (Voicu, Dobre, 2003, p.3)
With reference to agricultural activities, there are two categories to which we refer:
a) the availability of labour (seen as whole workforce resources available to an agricultural
unit at a time and with which aims to achieve the objectives, usually during a year); b) the
need for labour.
In the European Union, to express availabilities, the annual work unit (AWU) is used.
This unit corresponds to the labour of a person employed full time within one year. Those
who participate in agricultural activities working during certain periods of time (part-time) are
converted, based on certain coefficients, in AWU. (Voicu, Dobre, 2003, p.5)
To establish a method for calculating the labour necessary (LN), we must take
into account a series of factors: the activities carried out; the amount of each activity; the
period for making etc. Considering these aspects, in order to calculate the labour necessary
(LN) for an agricultural activity, we need three elements: its volume (V), the amount of work
performed daily by a person (working time) (W) (in other countries there are used standard
times) and the number of days in the period of work performance (D).
(1)
From an economic perspective, any agricultural activity must be assessed in order
to see what were the results and the effects. In this case, we can appeal to a range of
indicators, among which we mention: (Voicu, Dobre, 2003, pp. 11-14)
- production spore ( p ) day / person
(2)
Where
p1, p0 - Production per hectare in terms of achieving the activity in time,
respectively, when it exceeds the optimum time;
NDP – Number of days/person on hectare.
- the ratio between the needs (N) and the availability (A) of labour
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(3)
This report presents two possible scenarios:
Scenario 1. N <A. The report expresses an incomplete utilization of labour.
Scenario 2. N> A. The report expresses insufficiency of availability.
- economy of time

per unit of product (the labour productivity growth), taking

into account the same amount of production as follows:
(4)
where
T1 - Labour time necessary for obtaining production as a result of organizing
measures;
T0 - Labour time used for obtaining production before improving the work
organization;
P - Production volume.
If the organization of work influences the obtained production and the consumption
of labour time, this means that its incidence is felt on economic efficiency indicators such as
the unit cost of production and the profit. We talk about the reduction of unit production cost
(things being regarded in comparable terms) and the obtaining of additional income.

Conclusions
Agricultural activity is a sector which involves a large number of labours. The
percentage allocated to the agricultural sector, in the total active population in the economy,
is quite high. In 2003, this branch held nearly 40% of the active population in the economy, a
rather high percentage compared to that in developed countries, where the population
working in agriculture represented less than 5%. Yet the productivity of agriculture practiced
in our country is 10-12 times lower than the EU countries. In 2009 the share of agriculture in
employment was 29.1%, which is the highest value in the EU, but labour productivity in this
sector represented only 20.6% of the average level of productivity in the whole economy and
its share in GDP was only 6.4%. In 2010, agriculture's share in total active population was
30.1%, but its share in GDP was only 6%. In the year 2012 agriculture still holds the largest
share: 29% of total employment were concentrated in the agricultural sector. Compared with
2011, the number of people who work in agriculture significantly increased, registering an
increase of 70 000 persons (National Institute of Statistics, 2012). (see figure 2)
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Figure 2 - The percentage of labour allocated to the agricultural sector
in the total active population in the economy
Source: authors‟ interpretation based on the date taken from
the National Institute of Statistics, 2012
Relating to EU Member States, but also to the Europe 2020 Strategy, the general
trend is directed towards the involvement in services, all European countries registering
positive dynamics at this sector. It is found that Romania ranks last in the European Union on
the share of population employed in services, in the total employed population, but first in the
share of employment in agriculture. (Report Prospects of the labour market of Romania in
the context of Europe 2020 Strategy)
As the figures show, although we are talking about a high percentage of labour
allocated to the agricultural sector, the results are not very encouraging. The reasons are
multiple: the tendency of aging workforce, a high percentage of women, young people
leaving for jobs abroad and a low level of professional knowledge and training, in general.
In addition, we add that due to the economic crisis, the labour market in many
countries where Romanians went to work experienced changes (it is noted Italy and Spain).
It is known that a high percentage of those who left were headed towards the agricultural
sector. The economic crisis effects are present, in terms of a contraction of the labour
market, so that we are witnessing a return to our country of a large number of those who left
in the past and which must be reintegrated into the labour market in Romania.
A scenario that could be taken into account is given by the ecological agriculture
sector. We are currently witnessing a new approach, the "eco" or "bio" of several industries,
including agriculture. The potential of this market has been discovered since 2000, so it is
that there were concerns in this area, which have resulted in linking the European and
national legislation in developing measures to ensure that those integrate in the activity in
this area can benefit currently subsidies on this market.
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The year 2011 saw an average weighted annual growth of 23%. The area under
organic farming system was about 300,000 ha, up from 260,000 ha, value recorded in 2010.
A large part product from organic farming, approx. 70-80%, was exported. In 2010, the
exports were valued at approx. 150 million Euros. (Statistical Report for ecological
agriculture).
For this sector there were planned encouraging measures, payments for
commitments entered regarding farmland certified into ecological agriculture. The amounts
vary, depending on the subordinated cultures, so there are the following amounts / ha: arable
land crops (including forage plants) - 162 €/ ha, vegetables (including mushrooms and
potatoes) - 335 € / ha, orchards - 393 € / ha, vineyards - 393 €/ ha, medicinal and aromatic
plants - 270 € / ha. Regarding the intended modernization of agricultural holdings and
increasing the added value of agricultural products, registered operators in ecological
agriculture system receive priority selection criteria compared with producers / processors of
conventional agriculture. (Statistical Report for ecological agriculture). Even in this case
however, it should be noted once again the gap between Romania and the European Union
in terms of agriculture, employment and share of GDP.
To conclude, analyzing the data, we can state that Romania, in the context of
sustainable economic development, will have to comply with European standards and
requirements and one of the conditions is given by reducing the share of agriculture in the
national economy. Once this is done, experts consider that the large gap between its share
in employment population and in the GDP will decrease, tending (but in a very long term) to
equalize.

References
1. Şerban Radu, (2011), Recesiunea Economică 2008-2010, Editura Tribuna Economică, Bucureşti
2. Voicu Radu, Dobre Iuliana, (2003), Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Editura ASE,
Bucureşti
3. * * *, Raport Institutul Naţional de Statistică, (2013), available on-line
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_Ir_13.pdf [Accesat 3 august 2013]
4. * * *, Raport Institutul Naţional de Statistică, (2012), available on-line
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/ocup-somaj/somaj_2012r.pdf [Accesat 3
august 2013]
5. * * *, Raport Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020, available on-line
http://www.cnp.ro/inovatie/docs/seminar-studii-25-06-2012/Rezumat%20studiu%20Piata%20muncii.pdf
[Accesat 4 august 2013]
6. * * *, Raport statistic agricultura ecologică, available on-line http://www.recolta.eu/agricultura-ecologica-in2011-scurt-raport-statistic/ [Accesat 4 august 2013]

399

Economie financiară şi monetară – EFM 2013

ECO-EFICIENŢA. O NOUĂ PARADIGMĂ ECONOMICĂ
Cătălin DRĂGOI172
Abstract: The century began is characterized by a number of major environmental
problems that humanity must find solutions before they become irreversible. If for centuries
"effectiveness" was the principle that governed the initiation and existing economic activities,
lately a new concept appeared and tends to be increasingly used by specialists and decision
makers, "eco-efficiency".
Keywords: environment, eco-efficiency, sustainability
JEL Classification: Q01; Q50

Introducere
Secolul ce a început este caracterizat de o serie de probleme majore la care
umanitatea trebuie să găsească soluţii înainte ca acestea să devină ireversibile. Creşterea
rapidă a populaţiei globale, concomitent cu epuizarea resurselor şi degradarea progresivă a
mediului prin poluare, deşertificare, efect de seră, specii de animale şi plante dispărute sau
ameninţate cu dispariţia, distrugerea fondului forestier, ş.a.m.d. necesită găsirea unor soluţii
cu aplicare imediată. Dacă timp de secole ―eficienţa‖ a fost principiul ce a guvernat iniţierea
şi existenţa activităţilor economice, în ultima perioadă un nou concept a apărut şi tinde să fie
tot mai folosit de specialişti şi de factorii de decizie: ―ecoeficienţa‖. Aşa cum numele o
sugerează ecoeficienţa combină eficienţa economică cu ecologia.
Scopul activităţilor economice este de a satisface nevoile umane şi se aşteaptă să
fie recompensate cu profituri pentru acest lucru. Dar conceptul de ecoeficienţă implică o
responsabilitate a afacerilor, în sensul de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi acest lucru este o
parte din ceea ce înseamnă a deveni sustenabil. Provocarea este de a face acest lucru fără
a creşte consumul global de resurse şi având un efect nociv minim asupra mediului.
Îmbunătăţirea mediului şi prosperitatea economică sunt priorităţi în multe ţări, iar
ecoeficienţa oferă posibilitatea ca aceste două obiective sa nu fie contradictorii ci
completare.
Ecoeficienţa este atinsă prin livrarea de bunuri şi servicii cu preturi competitive care
satisfac nevoile individuale şi sociale şi aduc creşteri calităţii vieţii, în timp ce în mod
progresiv se urmăreşte reducerea impactului ecologic şi intensitatea consumului la un nivel
cel puţin egal cu capacitatea de susţinere a pământului.
La modul general poate fi definita ca raportul dintre ieşiri (valoarea produselor şi
serviciile produse de către o firmă, sector sau economia în ansamblu) şi intrări (suma
presiunilor generate de firmă, de sector sau economie asupra mediului), sau altfel spus
eficienţa cu care resursele mediului sunt utilizate pentru a satisface nevoile societăţii.
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În sens restrâns ecoeficienţa se adresează agenţilor economici producători de
bunuri şi servicii, dar pentru a se ajunge la o societate ecoeficientă este necesară o abordare
de la nivel micro la nivel macro, de la indivizi la state şi organizaţii suprastatale.

Agenţii economici şi ecoeficienţa
La nivelul firmelor este o filozofie a managementului care încurajează activităţile de
îmbunătăţire a calităţii mediului care aduc beneficii economice paralele. Se concentrează pe
oportunităţile de afaceri şi permite companiilor să devină mai responsabile faţă de mediu şi
mai profitabile. Acest lucru stimulează inovarea şi prin urmare, creşterea economică şi
competitivitatea. Se realizează prin livrarea de bunuri şi servicii la preţuri competitive care
satisfac diferite nevoi şi aduc beneficii semnificative calităţii vieţii, în mod progresiv cu
reducerea impactului ecologic şi diminuarea intensităţii consumului de resurse într-un ciclu în
conformitate cu capacitatea de refacere/ regenerare a mediului. Pe scurt, ecoeficienţa este
preocuparea de crearea de valoare cât mai multă sau în cantitatea dorită cu un impact
ecologic cât mai mic.
Ecoeficienţa nu se rezumă doar la îmbunătăţirea progresivă a eficienţei în practicile
şi obiceiurile existente. Dimpotrivă, ecoeficienţa trebuie să stimuleze creativitatea şi inovarea
în căutarea pentru noi moduri de a face lucruri. Ecoeficienţa nu se limitează la unele domenii
din cadrul unui companii, cum ar fi managementul sau producţia propriu-zisă. Poate fi o mare
provocare pentru specialiştii în cercetare dezvoltare a produselor/serviciilor, marketing,
dezvoltare de produs, distribuţie, vânzare. Oportunităţi pot apărea în orice moment în
întregul ciclu de viaţă al unui produs. Acest lucru este valabil şi pentru activităţile din amonte
şi aval de un producător.
Companiile preocupate de ecoeficienţa urmăresc trei obiective generale:
a. Reducerea consumului resurselor care include minimizarea utilizării de energie,
materiale, apă şi sol, sporirea reciclării şi închiderea de bucle materiale (ieşirile devin intrări
într-un alt ciclu de producţie).
b. Reducerea impactului asupra naturii care include minimizarea emisiilor în aer,
evacuarea apei, eliminarea deşeurilor şi dispersia substanţelor toxice, precum şi promovarea
utilizării sustenabile a resurselor regenerabile.
c. Creşterea valorii produsului sau a serviciului: Aceasta înseamnă oferirea mai
multor beneficii pentru clienţi prin intermediul funcţionalităţii produsului, flexibilitate şi
modularitate, oferind suplimentar servicii şi concentrându-se pe necesităţile funcţionale dorite
de fapt de clienţii.
Multe companii au un al patrulea obiectiv, şi anume punerea în aplicare a unui
sistemul de management de mediu sau sustenabilitate care este integrat în sistemul general
de management, în scopul de a conduce la o abordare ecoeficientă. Un sistem de
management de mediu este un mijloc de a asigura că toate riscurile şi oportunităţile legate
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de sustenabilitatea sunt identificate în mod corespunzător şi gestionate în mod eficient.
Implementarea ecoeficienţă în procesele companiei presupune căutarea permanentă de
oportunităţi. Astfel de oportunităţi pentru ecoeficienţă pot fi găsite în patru domenii. În primul
rând, companiile pot reproiectarea procesele lor în sensul de a reduce consumul de resurse,
a reduce poluarea şi pentru a evita riscurile, şi în acelaşi timp, de economisire a costurilor. În
al doilea rând, prin cooperarea cu alte companii, multe companii s-au găsit modalităţi
creative de a revalorifica produse lor secundare. În lupta pentru ―zero deşeuri‖ au găsit că
deşeurile lor pot avea o valoare pentru o alta companie. În al treilea rând, companiile pot
deveni ecoeficiente prin reproiectarea produsele lor. În al patrulea rând, unele companii
inovatoare nu numai ca au reproiectat un produs, dar au găsit noi modalităţi a satisface
nevoile clienţilor. Colaborând cu clienţii şi alte părţi interesate au regândit pieţele lor complet.
Multe din nevoile clienţilor astăzi sunt îndeplinite într-un mod nou cu consum minim de
energie şi materiale. Există diferite modalităţi de a satisface aceste nevoi mai bine, aplicând
soluţii inovatoare.
Companiile de succes vor fi cele care îşi vor stabili targeturi de mediu şi el vor
îndeplini cu tehnologii şi practici noi.
Ecoeficienţa funcţionează la fel în marile companii transnaţionale, ca şi în multe din
întreprinderile mici şi mijlocii. De asemenea, este la fel de aplicabile în ţările în curs de
dezvoltare şi economiile emergente, aşa cum este în tarile puternic industrializate.
Ecoeficienţa este, de fapt, un termen care evoluează şi va continua să fie aşa,
deoarece în esenţă este mai degrabă un proces dinamic, decât un proces static. Companiile
au tratat iniţial problemele de poluare prin managementul de conformitate. Apoi, s-au mutat
spre măsuri / politici proactive prevenirea poluării prin producţie curata şi sustenabilitate.
Ecoeficienţa apoi a început să se impună deoarece a stabilit legătura dintre îmbunătăţiri în
calitatea mediului şi beneficii economice, prin avantajele competitive aduse. Următorul pas
este un antreprenoriat responsabil prin care sectorul privat îşi propune să echilibreze cei trei
piloni ai sustenabilităţii (justiţia socială, prosperitate economică şi echilibrul ecologic).
Ecoeficienţa poate servi companiilor ca mijloc de dezvoltare şi implementarea cu
succes a unei strategii de afaceri sustenabile. O astfel de strategie va avea un puternic
accent pe inovare tehnologică şi socială, precum şi pe transparenţa necesare cooperării cu
alte părţi ale societăţii cu scopul de a realiza un set de obiective.
Pentru multe companii, principalele efecte asupra mediului au loc de fapt în afara
fazei de procesare, fie în amonte la furnizori, în generarea de materii prime, fie în aval, în
utilizarea produsului sau în fazele de eliminare. Sustenabilitatea se va realiza numai prin
colaborarea intre mediul de afaceri împreună cu guvernele şi părţile interesate externe cum
ar fi furnizorii, clienţii, vecinii, ONG-uri, etc.
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Progresul merge dincolo de acţiunile interne ale companiilor, necesită o strânsă
cooperare intre toate părţile interesate. Este nevoie ca societatea să creeze un cadru care să
permită firmelor, societăţilor şi pieţelor întregi de a deveni (mai) ecoeficiente.

Ecoeficienţa - o problemă a societăţii.
Componentele

unei

societăţi

împărtăşesc

responsabilitatea

pentru

progres

ecoeficient. Mediul de afaceri are un rol important dar atât guvernele cat şi societatea civilă
trebuie să se implice.
- Mediul de afaceri nu poate să asigure egalitatea de oportunităţi pentru societate ca
un întreg, nici să asigure că utilizarea resurselor natural este în conformitate cu capacitate de
suport a pământului, dar poate contribui la aceste obiective prin intermediul ecoeficienţei şi
antreprenoriat responsabil.
- Guvernele pot contribui prin formularea unor politici economice şi industriale care
să încurajeze ecoeficienţa în afaceri, precum şi reducerea consumului de energie şi de
resurse întreaga economie.
- Dacă guvernele creează cadrul care recompensează sustenabilitatea, tot mai mulţi
consumatori vor cumpăra produse ecoeficiente şi, astfel, contribuie la o economie
sustenabilă.
- Liderii guvernului şi funcţionarilor publici sunt responsabili de stabilirea unor
obiective de ecoeficienţă macro-economice şi criteriile de conversie pentru dezvoltarea
sustenabilă şi de integrarea unor politici de consolidare a ecoeficienţei (eliminarea de
subvenţii, internalizarea externalităţilor, schimbări în impozitarea consumului de resurse).
Acţionează pentru a schimba regulile şi sistemele politice internaţionale pentru comerţ,
tranzacţiile financiare, etc., pentru a sprijini productivitatea mai mare a resurselor şi
reducerea emisiilor şi a noxelor
- Lideri ai societăţii civile încurajează consumatorii să prefere produse şi servicii
ecoeficiente, sprijină măsurile politice pentru a crea condiţiile care recompensează
ecoeficienţa.
- Învăţământul are ca scop includerea ecoeficienţei şi sustenabilităţii în materiile de
liceu şi facultate şi includerea în programe de cercetare şi dezvoltare.
- Analişti financiari şi investitorii recompensează ecoeficienţa şi sustenabilitatea prin
includerea lor intre criteriile de investiţii, ajuta comunicarea companiilor ecoeficiente pe
pieţele financiare, promovează şi folosesc instrumente de evaluare a sustenabilităţii pentru a
ajuta la extinderea înţelegerii beneficiilor ecoeficienţei
- Liderii de afaceri integrează ecoeficienţa în strategiile lor de afaceri, şi fac
rapoartele de companie privind performanţele, ecoeficienţa şi sustenabilitatea deschise
părţilor interesate
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Rolul guvernelor
Progresul spre sustenabilitate şi îmbunătăţirea calităţii mediului provine în mare
parte din politici economice mai bune cu obiective care vizează mediul. Ecoeficienţa este
conceptul care a permis crearea unui curent de opinie intre specialişti şi factori de decizie că
guvernele trebuie să contribuie la integrarea obiectivelor de mediu în politicile economice, în
scopul de a realiza decuplarea utilizării naturii de creşterea economică, astfel contribuind la
dezvoltare sustenabilă.
Guvernele pot dezvolta planuri naţionale pentru a face economiile lor mai
ecoeficiente. Similar cu modul în care serveşte sectorului privat, ecoeficienţa poate sprijini
guvernele pentru a dezvolta o strategia pentru dezvoltare sustenabilă. Împreună, mediul de
afaceri şi guvernele pot stabili obiective corecte şi formula strategiile lor pentru atingerea
acestora. Guvernele pot stimula progresul prin adoptarea de măsuri legislative, financiare şi
tehnice pentru a crea stimulente pentru a încuraja şi recompensa inovarea şi performanţa.
Aceste planuri ar trebui sa includă măsuri şi programe care sa implice toate sectoarele
societăţii, intr-o acţiune sinergică.
Ajungând la un consens asupra indicatorii principali de ecoeficienţă şi stabilirea unor
obiective adecvate printre elementele esenţiale care vor contribui la tranziţia spre o
economie ecoeficientă, guvernele pot pune în aplicare o politică care favorizează creşterea
economică şi încurajează reducerea utilizării resurselor şi evitarea poluării cu stimulente
pentru ecoinovare. Astfel de măsuri de politică pentru ecoeficienţă pot include elemente cum
ar fi identificarea şi eliminarea subvenţiilor cu efecte negative, internalizare a costurilor de
mediu, diminuarea impozitării muncii şi profitului concomitent cu taxarea utilizării resurselor şi
a poluării, dezvoltarea şi implementarea instrumente economice care vizează ecoeficienţa.
Guvernele pot cuantifica ecoeficienţa şi o pot folosi pentru a încuraja performanţa
economica coroborata sustenabilităţii întreaga economie. Creşterea bunăstării şi utilizarea
redusă a resurselor naturii precum şi accesul în mod egal/echitabil la mediu este un obiectiv
de ecoeficienţă la nivel macro-economic. Companiile

trebuie sa contribuie la atingerea

acestor obiective dar nu pot face acest lucru singure. Guvernele pot folosi diverse stimulente
pentru a promova acţiune pentru iniţiative şi pentru a sprijini progresul şi ecoeficienţa prin
recompensarea companii de vârf şi punerea presiune asupra celor neperformante ecologic.
Stimulente pentru recompensa ecoeficienţa vor ghida inovarea în direcţia corectă şi crearea
de noi produse şi servicii. Ecoeficienţa aduce mai multă valoare cu mai puţine resurse, prin
reproiectarea produse şi servicii şi prin noi soluţii.
Stabilirea condiţiilor-cadru care promovează inovaţia şi transparenţa şi care să
permită schimbul de responsabilitate între părţile interesate vor amplifica ecoeficienţa pentru
întreaga economie vor realiza progrese către sustenabilitate. Economia, (si implicit calitatea
vieţii), va continua să crească, în timp ce utilizarea resurselor şi poluarea se vor diminua.
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Îmbunătăţirea eficienţei ecologice nu duce automat la sustenabilitate. Pur şi simplu
îmbunătăţirea în termeni relativi, poate înseamnă o creştere globală atât a activităţii cât şi a
impactul activităţii care poate crea vătămări inacceptabile sau daune ireversibile mediului.
Reduceri absolute în utilizarea naturii, şi presiunea asupra mediului, pot fi necesare pentru a
atinge un nivel de regenerare a mediului astfel încât avem o disocierea între creşterea
bunăstării şi utilizarea naturii.
Există păreri că folosind mai puţine resursele pe unitate de producţie nu se reuşeşte
realizarea de progrese spre sustenabilitate în cazul în care numărul de unităţi continuă să
crească mai repede decât câştigurile din productivitatea resurselor. Criticii susţin că
îmbunătăţiri parţiale în eficienţa distrag atenţia de la inovarea necesara pentru a obţine
îmbunătăţiri şi modificări de comportament reale, argumentând că amprenta de mediu în
tarile bogate este prea mare, aceştia cer suficienţă în loc de eficienţă. Putem accepta
necesitatea de a reduce poluarea şi epuizarea resurselor, dar nu putem fi de acord că
reducerea standardelor de viaţă vor realiza o lume echilibrata. Este mai important de a opta
pentru un alt mod de viaţă care poate oferi un bun nivel de calitate a vieţii şi mai multă
bunăstare pentru toţi, limitând în acelaşi timp utilizarea de resurse şi poluare la niveluri
acceptabile.
Este, de asemenea, susţinut că ecoeficienţa nu lucrează în economiile sărace,
deoarece prevenirea poluării este prea costisitoare şi necesită punerea în aplicare legală şi
ajutor financiar substanţial. Specialiştii au demonstrat că acest punct de vedere este fals. Au
arătat că ecoeficienţa acţionează în curs de dezvoltare şi ţările în tranziţie. În special,
companiile pot realiza îmbunătăţiri în domenii în care resursele nu au fost anterior utilizate în
mod eficient.
Cu toate acestea, profiturile din utilizarea eficientă a resurselor sunt limitate. Numai
atunci când externalităţile sunt internalizate, şi atunci când resursele şi poluarea sunt
evaluate în mod corespunzător, se va realiza îmbunătăţirea reala a eficienţei şi a
ecoeficienţei. Guvernele trebuie, prin urmare, sa se asigure că costurile externe ale
resurselor utilizate sunt internalizate în preţuri, ca subvenţiile perverse sunt eliminate şi că
cei care evita poluare sunt recompensaţi.
Creşterea economica are loc, calitatea vieţii

creste de asemenea, dar la fel

utilizarea de resurse şi poluarea. Prin adoptarea unor practici ecoeficiente, este posibil de a
separa aceste tendinţe, astfel că, economia şi calitatea vieţii continuă să crească în timp ce
utilizarea resurselor şi a poluării se diminuează. Reducerea presiunii asupra resurselor
naturale şi a mediul va îmbunătăţi calitatea vieţii. De exemplu, emisiile de bioxid de sulf şi
ploaia acidă ar putea, în multe zone fi reduse la niveluri acceptabile cu ajutorul unor
tehnologii avansate. Sau consumul total de energie şi emisiile de dioxid de carbon rezultate
s-ar putea, în unele ţări să crească mai puţin rapid decât economia. Prin contrast, în unele
regiuni calitatea generală a vieţii va creste mai lent decât economia sau poate tind chiar să
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scadă, din cauza creşterii presiunii pe mediu şi sociale. Noi indici ai calităţii vieţii, care
încearcă să cuantifice şi măsoare această relaţie, arată această tendinţă nesatisfăcătoare.
Pentru viitor, guvernele trebuie să urmărească menţinerea sau îmbunătăţirea
calităţii vieţii, permiţându-i să crească cuplat strâns cu prosperitate economică, în timp ce
utilizarea resurselor şi poluarea trebuie să devină decuplate de economie. Există necesitatea
de a găsi modalităţi de preveni creşterea în continuare a presiunii asupra mediului sau chiar
să le retragă la un nivel care natura le poate absorbi şi se poate regenera.
Cu o viziune pentru un viitor sustenabil antreprenorii pot pune în aplicare o strategie
de ecoeficienţă, care are inovarea ca un factor major. Inovaţia creează noi produse şi noi
competenţe. În timp ce noi produse sau servicii duc la o mai mare competitivitate şi, prin
aceasta, la cotele de piaţă crescute, noile cunoştinţe duc la creşterea numărului de locuri de
muncă suplimentare corelate

noilor competenţe. Cumulate au ca efect final succes

economic, prosperitate şi progres social.
Guvernele poate pune în aplicare o politică care favorizează creşterea economică şi
reducerea favoruri de utilizare a resurselor şi evitarea poluări cu stimulente pentru inovare în
domeniul ecologiei. Astfel de măsuri de politică pentru susţinerea ecoeficienţei pot include
următoarele:
-Identificarea şi eliminarea subvenţiilor cu efecte negative: în multe ţări,
comportamentul nesustenabil, şi în unele cazuri chiar risipa sunt în continuare susţinute de
subvenţii. Acestea trebuie să fie redusă şi în cele din urmă eliminate.
-Internalizarea costurilor de mediu:

În mai multe sectoare

economice costuri

considerabile cauzate de poluare nu sunt încă incluse în preţul mărfurilor şi serviciilor. Până
când acesta stare de fapt va fi schimbata, piaţa va continua să trimită semnale greşite şi
poluatorii nu vor avea niciun stimulent pentru a schimba şi adapta produse şi procese lor
-Reforma fiscala prin diminuarea impozitului pe muncă şi profit şi impozitarea
utilizării resurselor şi a poluării: Pentru a evita efectele economice negative, schimbările
fiscal ar trebui să fie puse în aplicare într-un mod previzibil, evitând creşterea fiscală globală.
-Dezvoltarea şi implementarea instrumente economice.
Cuantificarea ecoeficienţei cu indicatorii macroeconomici principali dă guvernelor
capacitatea de a măsura progresului la nivel sectorial, naţional şi supranaţional, iar
evaluarea performanţelor în raport cu obiectivele permite guvernelor să dezvolte şi să adopte
măsurile politice care corectează deciziile (programele) anterioare şi pot accelera progresul.
Stimulente pentru a recompensa ecoeficienţa vor ghida inovarea în direcţia corectă
şi vor crea noi produse şi servicii. Ecoeficienţa duce la valoare nou creată mai mare cu
puţine resurse consumate, prin reproiectarea de produse şi servicii şi prin soluţii noi.
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Concluzie
Ne putem aştepta că ecoeficienţa să devină principiul economic de conducere al
viitorului. Populaţia globala este în continua creştere ca şi consumul mediu pe cap de
locuitor. Acest lucru va însemna o creştere rapida de bunuri şi servicii generale consumate.
Fără a creste dramatic ecoeficienţă acest lucru ar duce cu siguranţă la ruinarea planetei. Prin
urmare obiectivul general al ecoeficienţei este de a asigura capacitatea planetei de a
supravieţui şi de a se ajunge la o societate sustenabilă.
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Introduction
Inflation
Inflation is the increasing process of the overall level of consumer price mechanism,
which causes multiple changes over a long period of time.
Widely spread term, inflation continues to remain rather vague. Inflationary process
is widely accepted long before the economic science, is first and foremost a monetary
process. Specifying the nature of inflation can be made in connection with the historical
forms that you have put your money.
Initially the inflation was manifested as masked development of precious metal
coins, the process is known today as the monetary inflation. Elements of this inflation are:
separation of nominal content of coins (higher) by actual content (lower); transformation of
existence - seemingly currency - gold; traffic congestion with cheap coins worthless full;
declining purchasing power of counterfeit coins.
Inflation paper money convertible into gold was the second form of inflation. During
the formation of the market economy in Europe, the newly formed states were concerned by
liquidation of monetary chaos specific to the late feudal era, chaos that has reached a high
level in the sixteenth century. It has acted for stable financial system and a healthy (normal)
currency; these rely on the gold standard. When paper money replaced actually the
monetary gold, the value movement mirrored signs traffic laws money - gold full value.
Moreover these could be freely converted into gold. Accordingly the quantity of paper money
limited in gold that it represented money in circulation. In this case, the inflation could not
occur; it has no progress basis (Angelescu, C., Stanescu, I., 2000, p. 258-270).
But the accelerated money circulation channels began to agglomerate. Into a certain
period they were due to the insufficient quantities of goods in circulation. If the paper money
competed their own measure (they exceed the quantity of gold coins of the same name that
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would have to move), they discredit the operators. Decrease in purchasing power of money
in circulation lead to higher prices. Inflation of this type occur when the amount of paper
money in circulation easily exceeded that resulting from the ratio of the mass of monetary
gold and the gold standard (an amount of gold that was placed at the base of the monetary
units).
The collapse of the gold standard has created the premises of a new form of
inflation - inflation of paper money inconvenient in gold. Now the functional existence of
paper money on the material absorbs it. Accordingly given that the only elements of stability
and normality of money laundering arising from the forced and confidence in their proper
functioning, inflation may occur as a process ―out‖ of the normal monetary puts out surplus
cash.
The forms that knew money inflation in gold unconverted and the nonconvertible
generally were and are quite different in time and space. They have diversified and more on
account of the realities of the former socialist countries. The nature inflation of problem
remains current and complex.
In Romania, the inflation rate decreased from 151.4% in 2009 to 40.6% in 2010,
followed by an increase in 2011 (54.8%).

Viewpoints on the nature of inflation
In the specialized literature are used different criteria for determining the forms of
inflation. From the point of view of intensity, we have:
- Moderate inflation characterized by an average annual increase of prices and
services by 3%-4%; this leads to slow and gradual depreciation of money, no economic
upheaval;
- Open inflation, the annual price increase is 5% to 10% and it is accompanied by
lower growth or even stagnation;
- Declared inflation, prices rise by 10%-15%;
- Rampant inflation, in which the prices and rates increased annually by 15%
causing major economic and social imbalances;
- Hyperinflation, the most dangerous form of excessive inflation; prices rise at short
intervals involving general imbalances in the national economy;
- Deflation, which is manifested by slowing the pace of sustainable and selfsustaining growth in the general price level;
- Non-inflationary economic growth is accompanied by a moderate inflation higher
economic growth than inflation;
- Inflationary growth is evidenced by a positive rate of growth of national production,
accompanied by an inflation rate higher than the economic growth;
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- Stagflation, characterized in that situation in the economy where inflation coexists
with lack of growth;
- Slumpflation summarizes the coexistence of inflation surging economic recession.
Inflation is a very complex phenomenon and can measure and illustrate the
simultaneous use of multiple indices and indicators. The most important are: the difference
between actual solvent demand and supply of commodities, goods and services, the general
price index, consumer price index, cost of living index, decreased buying domestic money
and foreign, exceeding the national product the money supply in circulation.
Expression absolute inflation is determined as the difference between nominal and
absolute request the actual amount of goods and services that we can offer businesses for
sale.
Whatever the cause triggering inflation, its development, perpetuation and
worsening inflation is multifactor determination. In the current economy, inflation is based on
economic factors, monetary, socio-political, such as internal and external, acting
simultaneously and influences each other.

Monetary Inflation
Monetary inflation is due to the introduction and continued movement of surplus
money the quantity of goods and services in the market. Excess money supply can be
determined by: the issue of currency, creating scriptural money, insufficient control power
over the issuance of currency, increased speed of circulation of money, loss of confidence in
the national currency.
Inflation is a phenomenon by application of the price increase caused by a situation
of imbalance between aggregate demands solvable too high in relation to aggregate supply
at a certain price. Under normal conditions, the excess stimulates increased production
demand. But if the growth of demand does not cause a corresponding increase in
production, supply, prices rise and the inflation phenomenon occurs.
Excess consumption demand of the population can sometimes be the main factor of
inflation. Increasing consumer demand of the population can come from overuse monetary
savings. This can source and excessive wage increase without a corresponding increase in
output or productivity.
Another cause of inflation is the excess demand by government request over current
budgetary possibilities.

Inflation by supply
Inflationary imbalance between supply and demand is often explained by insufficient
supply, the lack of material goods and services on the market.
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Cost-push inflation
Expresses the cost-push inflation inflationary price increase due to the increase of
what is included in the prices (raw materials, wages, and benefits).
The consequences of inflation are examined in terms of monetary depreciation:
- The effects of inflation are received primarily economic buyers;
- Under inflation falling economic savings, resources are reduced due to lower
purchasing power of money;
- Creditors are disadvantaged due to inflation;
- Production decreases during inflation;
- Inflation removes some of the accumulated resources;
- Inflation production capacities agree with real social needs;
- Inflation generates and extends unemployment;
- Inflation discourages productive investment, long;
- Inflation affects the fall of civil society;
- Inflation is a disorganized factor of any national economy;
- Emphasizes the domestic currency inflation.
To combat inflation, policymakers must take into consideration for growth in money
supply and prices, revaluing money attracting money savings and conversion into capital
assets, reducing aggregate demand, reducing uncertainties etc. Success lies in the
incorporation of such measures into packages that better complement the medium and long
term.

Inflation causes
Contemporaneous inflation is a monetary and real structural imbalance, it expresses
the existence of a mass movement that exceeds monetary needs of the economy, which
involves impairment of non-convertible money in gold and the unconverted in general and
sustainable growth and general price.
In the specialized literature, the causes of inflation are analysed in turn and each
generates a specific form of inflation point in the analysis.
Frequently, the inflation is explained only by the excessive of issue signs of money
(inflation through currency). American economist M. Friedman estimated that inflation is
mostly about money supply, supplementation decisions arising from specialized operators to
increase their assets (cash credit).
A special place those concepts, which consider the main cause (single) production
failure inflation (inflation by demand). Increasing incomes, particularly employees not
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compensated by a corresponding increase in productivity. This causes a lack of material
goods and services. Specialists call this imbalance as actual inflation.
The substantial increase of credit relatively quickly goes to inflationary imbalance in
excess of nominal growth for consumer goods (inflation credit). Under certain conditions,
profits grow more slowly than the mass available economies of enterprises. So governments
are seeking to promote their own investment programs to the budget.

Unemployment - the reality of social life
According to the Romanian Language Explanatory Dictionary, the work is a
conscious activity, human specific, directed towards a specific purpose, which man made
process, regulates and controls the exchange of materials between actions he kind of needs
to meet its (explanatory dictionary Romanian Language, 1975, p.575, 928).
Antoine de Saint Exupéry called this activity ―human quality that has no name‖. This
quality can be accompanied by the joy of smiling. It is that quality which sits carpenter from
peer before his piece of wood, a touch, a further measure and treat it easily gathers for her
all understanding" (Antoine de Saint Exupéry, 1985, p.195).
Active and decisive production factor in economic activity, the work requires a
comprehensive analysis of micro and macro level.
The universe sociologists, labour play a leading role, mobilizing ability, enabling man
to overcome the constraints of the environment and contribute to wealth creation. Revenues
associated with him are an essential component of the application represented by
households and these allow access to consumer income. Whether the station assignment of
qualifications or organizational hierarchy professional relations, the management human
resources groups this characteristic differences and it is launching more problematic. Some
refer to theoretical debates, others relate to factual contributions, for example, explained the
progression of long-term unemployment: productive equipment should criminalize rigidity, we
should pronounce in for redefining the procedures for compensation or to evoke rebuilding
social relations, need to reason in terms of integration and versatility or emphasize reduce
relocation activities and employment opportunities. Another topical issue: fewer jobs,
inequality of labour categories that are likely to increase (Giddens, A., 2000, p.357-362).
To characterize levels of labour must use the following indicators: labour force and
employment or unemployed.
The active population represents all persons with an age greater than a certain limit
established by law and its own source of income. The active population is divided into two
categories: active and regular active current. Active normal population is constituted by how
it participates in the creation of goods and services in a year and comprises all persons
above a certain age (in the case of Romania, and several countries: 15 years) and whose
principal status regarding work over a long period (one calendar year) was ―occupied‖ or
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―unoccupied‖. Active current population was constituted by participation in the production of
goods and services within a week and includes all persons who meet the requirements to be
included in ―busy‖/―unoccupied‖. People with status ―occupied‖ were older than certain limit
and during a period of a week or a day are included in the categories:
- Employee - paid (currently working or cleaning man, but absent from work);
- Engaged in the own unit (currently at work or activity, but absent from work).
People with status ―unoccupied‖ above a certain age and during the reference
period are without work, available for work and seeking work. The number of people that are
looking for a job gives the vacancy and the unoccupied are jobless persons appointed
unemployed.
Unemployment is a contemporary, complex, comprehensive phenomenon, which
includes in its economic, social, political, psychological and moral aspects.
Explanatory dictionary defines it as an economic phenomenon characteristic of
capitalist society, which is that some employees remain unemployed due to the gap between
demand and supply of labour.
Unemployment is a negative state of the economy that is not using a part of the
workforce employed. It is characterized by loss of income, loss of confidence, the erosion of
community relations and the emergence of feelings of alienation and exclusion from normal
life, causing tensions and threatening social stability.
Unemployment manifests differently across countries, regions, periods, sex, age,
professional qualification, most often affecting young people and women, and the extension
of time increases the risk of degradation of professional competence and the difficulty of
reintegration.

Long-term

unemployed

disqualifies

sometimes

irreparably.

Forgetting

professional gestures, a loss rate on unemployed job make it less competitive and lead to an
increased confidence among potential employers.
According to the International Labour Office (ILO) are considered unemployed
people who accumulate the following conditions:
- Over the age of 15 years;
- Are able to work;
- No job (contract or has been stopped temporarily discontinued and are in search of
paid work);
- No occupation able to work has worked or last job was not paid;
- Are immediately available for paid work.
Sociological theories refer to the causative factors of unemployment are (Ferreol,
G., 1998, 126-133, 210):
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1. The classical theory that supports the idea that unemployment is only for people
who want to engage, but with a salary higher than that established in the labour market.
Because unemployment is declining real wage rigidity, its too high-pressure union claimed
workers and how wage determination that prevents entrepreneurs to raise the demand for
labour that would absorb all the existing supply at a time. Voluntary redundancy results from
the fact that some of the unemployed to accept voluntarily remain in this situation for a
shorter or longer time. It was due to their desire to have more information about the jobs
offered. Considering the insufficient information provided in the labour market, they prefer to
consider themselves all opportunities calculations based on cost / benefit (cost = lack of
employment and job advantage = better).
2. John Maynard Keynes's theory supports the idea that involuntary unemployment
exists if in case of a slight increase in the wage nominal prices of goods they consume
workers and the total demand for labour willing to work at the current nominal wage and total
demand for labour at that wage would be greater than the existing volume of employment.
The cause of involuntary unemployment is insufficient consumer demand. As the demand for
labour is derived from the demand for goods whose production is used, there is no
explanation of involuntary unemployment in the labour market, but the market for goods and
services. A decrease in investments for various reasons (high interest rate, profit rate
unacceptable for business, bad circumstances) will reduce production in the next stage;
entrepreneurs are not interested in hiring demand and selling price decreases. The
difference between the previous and the existing volume of employment in the new
conditions of involuntary unemployment is given because these workers would accept wage
work in the current market, but demand is insufficient due to lower investments that do not
encourage investors to engage employees.
3. Neoclassical concept claims that unemployment resulting from growth processes,
which gives the character of phenomenon ―natural‖. Unemployment would result from the
labour mobility and labour market information conditions. Statistics show a decrease in the
average employment period, respectively, an increase in the average duration of
unemployment due to the extended period between two employments (Begu, S.L., 1999,
p.31-35).
Reference Books up a classification of the forms of unemployment, taking into
account several criteria:
a. After the manifestation:
- Voluntary unemployment (workers are not willing to engage with the existing real
wage);
- Involuntary unemployment (due to insufficient demand).
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b. After sex, age and training of people affected:
- Unemployed women;
- Unemployment juvenile;
- Intellectual unemployment etc.
3. In the analyses that concerned engages criteria, scope and duration are
distinguished:
- Term unemployment (cyclic) - arises from activity limitations occurring in phases of
recession, depression or crisis or because of interference from economic life;
- Technological unemployment - represented by the job cuts due to changes in
technical production unit. Reinsertion of his involves employment or retraining them, for
reinstatement of workers requiring a longer period of time;
- Structural unemployment - caused by changes in the activity and mobility may
result from a mismatch between labour supplies to the needs of different fields;
- Seasonal unemployment - met regularly in industries and sectors with seasonal
(tourism, agriculture);
- Unemployment total - includes total working time of an employee;
- Partial unemployment - temporary or lasting reduction of working time (incomplete
week or incomplete day), rather common;
- Unemployment offer - occurs when entrepreneurs refuse to produce and to employ
workers under the conditions of return that they consider unacceptable;
- Unemployment exclusion - is representative of older workers;
- Unemployment insertion - is proper under 25 years;
- Unemployment conversion - is linked to industrial restructuring.
These last three forms do not evolve at the same pace. Since 1985, unemployment
is falling exclusion. Instead, unemployment conversion characterized by increased number of
dismissals for economic reasons, as employability and unemployment correlated with the
percentage increase in female activity intermediate ages are maintained at high levels. The
difference is large even from one country to another. The number of long term unemployed is
very high in Spain, the Netherlands and Belgium. Other regions are rather circumvented by
this phenomenon (North America, Scandinavia). These differences depend on various
factors. From case to case, it is the distribution of the working population, industrial
structures or skill level. Note institutional variables are: the influence of legislation,
organization of social protection and dynamic contractual relationships.
4. Duration criterion:
- short-term unemployment - less than one year in scope;
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- long-term unemployed - more than a year. It is in constant progression. Whether
it's the average age relative or indicators confirm this trend held.
To properly analyze unemployment, unemployment rates have researched, they are
having the widest use. The unemployment rate is calculated by the formula: RS = [S / (PO +
S)] x 100, where S = number of unemployed and PO = employment. The unemployment rate
shows the percentage of unemployed in the total labour force (FM), so FM = PO + S (sum of
the employed and unemployed).
In recent years unemployment rates have fluctuated in Western countries and
among different societies there were substantial variations. Outside the West, unemployment
was considerably lower in Japan than in other countries. A combination of factors explains
the relatively high levels in many Western countries over the last 20 years.
An important element is given the increasing international competition in industries
on which Western prosperity. In 1974, 60% of world steel production was carried out in USA.
Today, the figure is only 15%, while production has tripled in Japan and developing countries
(especially Singapore, Taiwan and Hong Kong - countries priced lower than Japanese).

Conclusions
Since the ―oil crisis‖ of 1973 (during which major oil-producing countries met and
agreed to increase the price of oil), in many cases the global economy has had either a
severe recession or a slowdown production.
The use of increasingly information intensive industrialization reduced the need for
manpower. Machines, machines have replaced human labour.
Some countries are better placed than others in combating large-scale
unemployment. Unemployment rates were reduced by more successful in the United States
from Great Britain and other European countries. Alternatively it is possible that the most
comprehensive service in the U.S. to provide a source higher than the available jobs in
countries where a larger share of the population was traditionally used in manufacturing
industries.
The company has developed a number of methods to combat unemployment by
trying to guarantee qualification resources with policy measures employability of the
unemployed in the labour field and different types of aid.
Recipients of unemployment or professional integration are able-bodied persons
who can not be classified due to lack of seats corresponding preparation.
For sustainable economic growth necessary to create jobs in order to eliminate
unemployment.
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PREŢURILE DIN ECONOMIE – „VEHICULE” ALE
TRANSFERURILOR INTERSECTORALE DE CAPITAL
Dr.Toderoiu FILON174
Abstract: Starting from the fundamental precept according to which the gross value
added represents the reward of the primary factors of crop production (land, labour and
capital) and from the “circularity” theory (the sum of inflows to a system is equal to the sum of
outflows), the utilized methodological approach presupposes that the (implicit) inter-sectoral
capital transfers result from the transactions between sectors, i.e. from the sale-purchase of
commodities and services, while the sectoral prices can evolve at different rates from the
price rates in overall national economy, resulting that the sectors with prices lower than the
macro-economy aggregate average price will „receive‟ capital resources, supplied by other
sectors. The necessary information base consists of data on the level, structure and
dynamics of total GVA (GDP), by formation resources (branches), in the period 1980 – 2016,
while the methodological support of the study is represented by the relatively less known
capital transfer quantification method (Romano, 1992).
Keywords: Romania‟s economy, GVA structure, sectoral relative prices,
inter-sectoral capital transfer.
JEL Classification: E300, E310, Q140.

Introducere
În termeni de „comportament economic‖, agricultorii români manifestă o înclinaţie
tradiţională spre prudenţă sau chiar teamă faţă de contractarea de credite, pe fondul
repulsiei faţă de îndatorare, atitudini care, într-un mediu financiar - economic instabil, au ca
suport spectrul insolvabilităţii dacă nu sunt făcute evaluări corecte pentru investiţii raţionale.
În termeni de „instituţii ale economiei concurenţiale‖, în ţara noastră nu se poate
discuta încă de o piaţă sistematică a capitalurilor pentru agricultură, unde se poate apela la
capital de împrumut – după epuizarea resurselor de capital generate de veniturile proprii ale
exploataţiilor agricole.

Descrierea problemei
Descifrarea fluxurilor generatoare de venituri şi comensurarea potenţialului formativ
de capital al acestora în agricultură presupune individualizarea, pe cât se poate de exact,
atât a sectoarelor ―furnizoare‖ de transferuri de capital, cât şi a celor ―receptoare‖ de fluxuri
de capital.
Pornind de la această „baterie‖ de premise, demersul nostru îşi propune, în esenţă,
să trateze – fie şi parţial – controversata problemă a transferurilor intersectoriale de capital
prin intermediul preţurilor.
Din punct de vedere metodologic, tentativa de comensurare a capacităţii agriculturii
româneşti de a genera surplus economic, adică de a asigura resurse de capital pentru
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propria sa dezvoltare, dar şi pentru a contribui la creşterea economică generală, este relativ
singulară în spectrul demersurilor metodice adecvate.
Literatura economică a ultimilor ani consemnează procedee relativ accesibile pentru
cuantificarea transferurilor intersectoriale a resurselor de capital prin intermediul sistemului
de preţuri. Aceste procedee sunt, în bună parte, derivate metodologice ale cunoscutelor
‗metode de măsurare a contribuţiei agriculturii la sporul de productivitate socială a muncii‘
(Ayazi 1978, Bandini et al. 1965, Kuznets 1963, Rainelli 1971).
Prin această metodă se poate estima nivelul (valoarea) şi direcţia transferurilor
intersectoriale de capital, prin intermediul preţurilor relative, utilizând, în acest scop,
conceptele de ‗deflator implicit‘, ‗transferuri implicite‘, ‗termeni de schimb‘ (‗internal terms of
trade‘), etc.
Înainte de prezentarea rezultatelor simulării metodei cu date referitoare la
agricultura şi economia naţională a României în perioada 1980 - 2016, devin necesare
câteva precizări de principiu:
-în primul rând, această metodă nu epuizează modalităţile de translatare a
resurselor de capital dintr–un sector spre altul (prin sistemul fiscal însuşi - când impozitele
încasate sunt mai mari decât cheltuielile şi subvenţiile guvernamentale, sau prin sistemul
financiar – când volumul fondurilor captate într–un sector prin instrumente financiare este
mai mare decât volumul resurselor financiare dirijate spre acest sector);
-în al doilea rând, până în anul 1990, nu se acorda prea mare importanţă rolului de
‗vehicul‘ al sistemului de preţuri pentru transferurile intersectoriale de capital; în realitate,
preţurile relative sectoriale constituie forma cea mai importantă de ‗derulare‘ a transferurilor
de fluxuri financiare ale unui sector către altul, adică atunci când, într-o ramură, preţurile sale
implicite cresc într-un ritm inferior preţurilor din alt sector sau preţurilor relative ale
agregatului economiei naţionale;
-în al treilea rând, se consideră că, chiar în ţări cu economie şi agricultură de piaţă
dezvoltate, agricultura se confruntă cu termeni de schimb interni defavorabili, cauzaţi de
remuneraţia scăzută a factorului ‗muncă‘ în sector, de protecţia industrială, de cererea relativ
inelastică de produse agroalimentare şi, peste toate, de rata scăzută de recuperare a
investiţiilor efectuate în producţia agricolă; consecinţa acestora fiind că, în raporturile
„agricultură – sectoare neagricole‖, ultimele „impun‖ agriculturii aşa – numite „suprapreţuri‖
(Toderoiu 2002, pp 163 - 164).

Metodologie şi surse de date
Premisa teoretică a demersului nostru metodologic utilizat este că, transferurile
intersectoriale (implicite) de capital rezultă din tranzacţiile dintre sectoare, adică din procesul
de vânzare – cumpărare de mărfuri şi servicii, în timp ce preţurile sectoriale pot evolua în
ritmuri diferite de ritmurile preţurilor ansamblului economiei naţionale, rezultând că sectoarele
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cu preţuri inferioare mediei agregatului macroeconomiei vor ‗recepta‘ resurse de capital,
furnizate de alte sectoare.
Suportul teoretico - metodologic al studiului este constituit din puţin – cunoscuta
metodă de cuantificare a transferurilor de capital (Romano, 1992), utilizată cu datele privind
structura resurselor (ramuri) de provenienţă a valorii adăugate brute (VAB), după o prealabilă
grupare a ramurilor în trei sectoare: primar (agricultură + silvicultură + piscicultură); secundar
(industrie + construcţii); terţiar (restul ramurilor).
Pentru determinarea ―volumului‖ valoric al capitalului vehiculat prin preţurile
nominale sectoriale s-au utilizat indicii valorici nominali ai VAB-ului (PIB-ului) – ca produs
între indicii de volum şi cei de preţuri nominale (utilizaţi ca deflatori general de preţuri,
recunoscuţi ca relevanţi de literatura economică (Toderoiu, 1996).
Relaţiile econometrice de cuantificare a transferurilor intersectoriale de capital în
economia României, în perioada 1980 - 2016, sunt formalizate prin următoarele expresii
analitice:

TICna primarj = [ VABna primarj - ( DIPnavabj * VABra primarj )]

(1)

unde:

TICna primarj = modificare (anuală) a transferului de capital, în sect. primar;

VABna primarj = modificare (anuală) a VAB – ului (nominal), în sect. primar;
DIPnavabj = deflator (anual) implicit de preţuri al VAB – total economie;

VABra primarj =modificare (anuală) a VAB – ului (real), în sect. primar;

TICna sec undarj = [ VABna sec undarj - ( DIPnavabj * VABra sec undarj )]

(2)

unde:

TICna sec undarj = modificare (anuală) a transferului de capital, în sect. secundar;
VABna sec undarj = modificare (anuală) a VAB – ului (nominal), în sect. secundar;
DIPnavabj = deflator (anual) implicit de preţuri al VAB – total economie;

VABra sec undarj =modificare (anuală) a VAB – ului (real), în sect. secundar;

TICnatertiar j ={(-1)*[( VABna primarj + VABna sec undarj )- DIPna vabj *( VABra primarj + VABra sec undarj )]}

(3)
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Condiţia funcţională a relaţiei econometrice de determinare a transferurilor
intersectoriale de capital este aceea ca suma algebrică a valorilor obţinute să fie nulă, adică
aşa - numita proprietate a „circularităţii‖175:



( TICna primarj + TICna sec undarj + TICnatertiar j ) = 0

(4)

j

Baza informaţională necesară aplicării acestei metode este constituită din datele
referitoare la nivelul, structura şi dinamica PIB-ului total, pe resurse de formare (ramuri) în
perioada 1980 - 2016. În acest scop, ‗matricea‘ structurală a PIB – ului pe ramuri, în preţuri
curente, este ‗convertită‘ în aceeaşi ‗matrice‘ structurală, în preţuri comparabile 2012,
premisa esenţială a determinării vectorilor deflatori sectoriali impliciţi ai preţurilor PIB.

Rezultate obţinute
Două „pachete‖ de rezultate considerăm că sunt relevante în cadrul actualului
demers metodologic: preţurile reale sectoriale şi transferurile intrasectoriale de capital prin
„vehiculul‖ preţurilor.
Referitor la primul „pachet‖ de rezultate, al preţurilor reale sectoriale, sunt evidente
oscilaţiile distorsionale ale acestora, îndeosebi după 1990, când s-a ―dezgheţat‖ ermetismul
sistemului de preţuri în economie (graficul 1).
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Graficul 1. Dinamica indicilor preţurilor relative reale ale VAB în economia României,
perioada 1980 – 2016 (1989 = 1)
Sursa: Calculaţii proprii, pe baza datelor din: AS-RO, Serii 1990 - 2011, INS, 2012;
BSL, Nr. 1 / 2013, INS, 2013; Prognoza de primăvară, 2009 - 2016, CNP, 23.02.2013;
Semnul „minus” al valorilor determinate pentru TIC semnifică faptul că un sector transferă („furnizează”) resurse de
capital spre alte sectoare, iar semnul „plus” relevă situaţia că un sector „receptează” resurse da capital ale altor sectoare
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Interpretate în raport de anul referenţial 1989, dinamicile preţurilor reale prezintă o
largă paletă de situaţii pe principalele ramuri producătoare de bunuri, formatoare ale celor
trei sectoare economice pentru care s-a aplicat metoda prezentată:
-preţurile

reale

ale

VAB-ului

sectorului

primar

(echivalent

cu

agregatul

agricultură+silvicultură+vânat+piscicultură = ASVPp89fr) reprezentau în anul 2012 doar 49%
din nivelul anului 1989, cu un nivel minim de 45,5% în anul 2010; este de remarcat faptul că,
în intervalul 1997 – 1999, aceste preţuri reale sectoriale au „căzut‖ în trei ani cu 21,4 %, iar
în următorii şapte ani (2000 – 2006) cu alte 19,5%; aderarea României la Uniunea
Europeană nu a oprit „căderea‖ în continuare a preţurilor reale sectoriale, ci doar a încetinit-o
(în anul 2012, indicele era de 0,490, cu 6,1 p.p. mai scăzut faţă de anul 2006).
-preţurile reale ale VAB-ului industrial (INDp89fr) se situau în anul 2012 la 83% din
nivelul anului referenţial 1989, cu un minim de 70,5% în anul 2003; în schimb, după aderarea
la UE, industria a „operat‖ cu preţuri reale în creştere (cumulativ cu 10,9 p.p. În şase ani),
mod de a spune că, probabil, ajustarea structurală a ofertei agregate industriale a este mai
pregnantă, în condiţiile concurenţiale ale Pieţei Unice Europene.
- preţurile reale ale VAV-ului din construcţii (CONSp89fr) prezintă tendinţe relativ
similare cu agricultura dar pe un „palier‖ ceva mai înalt, atât în ceea ce priveşte dinamica (în
anul 2012 indicele acestor preţuri era la un nivel de 71,9% faţă de anul referenţial, cu un
minim de 68,8%, în anul 2000), cât şi ca „reacţie de ajustare‖ după aderare (reculul indicelui
cu 5,8 p.p. În 2012 faţă de 2006).
- preţurile reale ale VAB-ului agregatului economiei naţionale (TRAMp89fr) prezintă,
firesc, o tendinţă de scădere relativă (cu doar 4,3 p.p. faţă de anul 1989), influenţată fiind, pe
de o parte, de prezenţa în agregatul economiei naţionale şi a unor ramuri (activităţi) care au
operat cu preţuri reale remuneratorii în mai mare măsură şi, pe de altă parte de diferitele
raporturi instituite între impozitare şi subvenţionare în decursul anilor.
Cel de-al doilea „pachet‖ de rezultate prezentate se referă la transferurile
intersectoriale de capital, comensurate prin utilizarea relaţiilor econometrice (1) – (4), în care
s-a folosit deflatorul general al preţurilor VAB-total (şi la utilizarea deflatorului implicit al
preţurilor PIB-total relaţiile funcţionale sunt identice).
Ca ordin de mărime, prin metoda aplicată s-a determinat că, prin sistemul de preţuri,
s-au transferat în sectorul primar (sau, echivalent, a „receptat‖), în întreaga perioadă 1990 –
2012 (cumulativ), fluxuri financiare de ca. 43,0 mld.lei RON (pr. 2012), faţă de ca. 258,2
mld.lei RON în sectorul secundar şi, pe cale de „circularitate‖, sectorul terţiar a „furnizat‖
aceste fluxuri de 301,2 mld. lei RON.
„Defalcarea‖ pe „tronsoane‖ temporale semnificative ale tranziţiei, permite
evidenţierea unei diversităţi de aşa - numite „filozofii‖ de intervenţie sau non - intervenţie ale
puterii publice în ‗temperarea‘ dezechilibrelor economice.(graficul 2).
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Graficul 2. Transferuri intersectoriale de capital prin preţuri (cumulativ)
în economia României, pe diferite intervale ale perioadei 1980 – 2016.
Sursa: Calculaţii proprii, pe baza datelor din: AS-RO, Serii 1990 - 2011, INS, 2012;
BSL, Nr. 1 / 2013, INS, 2013; Prognoza de primăvară, 2009 - 2016, CNP, 23.02.2013;
În întreaga perioadă 1980 - 2016, au fost identificate numai două intervale în care
din sectorul primar s-au transferat resurse de capital în restul economiei:
-intervalul 1981 - 89, când sectorul primar a ―cedat‖ („furnizat‖) ca. 1,2 mld.lei (pr.
2012), ştiut fiind ermetismul sistemului de preţuri din economia administrată centralist;
-perioada 1993 - 96, când s-au transferat, prin preţurile nominale relative sectoriale,
ca.15,3 mld.lei (pr. 2012), în acest interval având loc, de fapt, un prim proces de creştere
economică reală, adică de fructificare de capital în sector, situaţie în care fluxurile financiare
vehiculate prin preţuri se diminuează, uşurând efortul bugetar, inclusiv pentru consumatorii
finali.
Sectorul secundar (industrie + construcţii) se prezintă în situaţia că, din toate cele
12 „tronsoane‖ temporale considerate ca semnificative, doar într-unul (1993 – 1996), a avut
„statutul‖ de „furnizor‖ de capital prin vehiculul preţurilor în economia naţională, în restul
intervalelor acest sector fiind „receptor‖ de fluxuri de capital prin preţuri.
De altfel, intervalul 1993 – 96 este perioada în care s-au pus bazele reformei
preţurilor din economie, în sensul comprimării treptate a aşa-numitei „liste de produse
strategice‖, cu preţuri administrate şi trecerea, din 1997, la liberalizarea totală a preţurilor.
Altă valenţă aplicativă a metodei prezentate constă în pretabilitatea acesteia pentru
determinarea aşa - numiţilor ‗termeni interni de schimb‘, relevanţi pentru identificarea măsurii
în care un sector sau altul are preţuri relative reale mai avantajose. Informaţii, considerăm
utile, în orice tentativă de elaborare a unor gândiri prognostice.
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Concluzii
1. Agricultorii români manifestă o înclinaţie tradiţională spre prudenţă sau chiar
teamă faţă de contractarea de credite, pe fondul repulsiei faţă de îndatorare.
2. În ţara noastră nu se poate discuta încă de o piaţă sistematică a capitalurilor
pentru agricultură, unde se poate apela la capital de împrumut – după epuizarea resurselor
de capital generate de veniturile proprii ale exploataţiilor agricole.
3. Suportul teoretico - metodologic al studiului este constituit din puţin – cunoscuta
metodă de cuantificare a transferurilor de capital.
4. Determinarea ―volumului‖ valoric al capitalului vehiculat prin preţurile sectoriale a
utilizat indicii valorici nominali ai VAB-ului (PIB-ului).
5. Relaţia econometrică de determinare a transferurilor intersectoriale de capital are
o condiţie funcţională, conform căreia suma algebrică a valorilor obţinute este nulă, adică
aşa - numita proprietate a „circularităţii‖.
6. Aplicarea acestei metode are ca bază informaţională datele referitoare la nivelul,
structura şi dinamica PIB-ului total, pe resurse de formare (ramuri) în perioada 1980 - 2016.
7. Preţurile reale ale VAB-ului sectorului primar reprezentau în anul 2012 doar 49%
din nivelul anului 1989, cu un nivel minim de 45,5% în anul 2010, „căderea‖ acestora, în
intervalul 1997 – 99, fiind de 21,4 %, iar în următorii şapte ani (2000 – 06) cu alte 19,5%;
aderarea României la UE nu a oprit „căderea‖ în continuare a preţurilor reale sectoriale, ci
doar a încetinit-o (în anul 2012, indicele era de 0,490, cu 6,1 p.p. mai scăzut faţă de anul
2006).
8. Preţurile reale ale VAB-ului industrial se situau în anul 2012 la 83% din nivelul
anului referenţial 1989, cu un minim de 70,5% în anul 2003.
9. Prin metoda prezentată s-a determinat că, prin sistemul de preţuri, s-au transferat
în sectorul primar (sau, echivalent, acesta a „receptat‖), în întreaga perioadă 1990 – 2012
(cumulativ), fluxuri financiare de ca. 43,0 mld.lei RON (pr. 2012), faţă de ca. 258,2 mld.lei
RON în sectorul secundar şi, pe cale de „circularitate‖, sectorul terţiar a „furnizat‖ aceste
fluxuri de 301,2 mld. lei RON.
10. În întreaga perioadă 1980 - 2016, au fost identificate numai două intervale în
care din sectorul primar s-au transferat resurse de capital în restul economiei: intervalul 1981
– 89 şi perioada 1993 – 96.
11. Din toate cele 12 „tronsoane‖ temporale considerate ca semnificative, doar întrunul (1993 – 1996), sectorul secundar a avut „statutul‖ de „furnizor‖ de capital prin vehiculul
preţurilor în economia naţională, în restul intervalelor acest sector fiind „receptor‖ de fluxuri
de capital prin preţuri.
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THE ECOLOGICAL FOOTPRINT FROM
A SYSTEMS PERSPECTIVE OF SUSTAINABILITY
PhD. Gabriela Cornelia PICIU 176
Abstract: The Ecological Footprint (EF) is a method for estimating the biologically
productive area necessary to support current consumption patterns, given prevailing
technical and economic processes. By comparing human impact with the planet‟s limited bioproductive area, this method tests a basic ecological condition for sustainability. The
ecological footprint has gained popularity for its pedagogical strength as it expresses the
results of its analysis in spatial units that can easily be communicated. Many EF estimates
have been performed on a global, national and sub-national level. In this paper, we review
the method and the critically assess it from a sustainability perspective based on first order
principles. We examine: which aspects of sustainability are already covered by existing EF
assessments; which further aspects of sustainability could be made accountable through the
EF (such as areas needed to assimilate waste streams that are not yet accounted for in
present assessments) and those aspects of sustainability that cannot be accountable
through the EF, there be needing complimentary auditing tools.
Keywords: ecological footprint, method for estimating,
biologically productive, economic processes
JEL Classification: Q51, Q56, Q57, Q58

1. Introduction
A critical evaluation of performance measures from the perspective of a coherent
and comprehensive sustainability framework is not only helpful in the elaboration of more
encompassing monitoring programmers, but will also strengthen the application of such
frameworks. This paper examines a performance measure, the ecological footprint, from a
systemic sustainability perspective defined by four first order principles.
The latest estimates show that, on average, a Canadian requires close to 7 ha of
ecologically productive land and 1 ha of ecologically productive marine area to provide for his
or her current level of consumption (Wackernagel et al, 1997). These 8 ha (in total) are the
equivalent to more than ten soccer fields. In comparison, the average American occupies a
footprint approximately 30% larger; the average Italian, one third smaller. The average
Swede occupies over 6 ha. There is solid evidence that these figures may be underestimates
of the biologically productive areas necessary to produce the resources these people
consume and to assimilate the corresponding waste they generate, all using the existing
technology.
Most of these tools are accounting systems which document mass balances of
renewable and non-renewable resources. Their results are expressed in terms of energy,
mass or space, or a combination of this unit. While their applications and representation vary,
their aim in the same: to quantify human use of nature in order to motivate and implement a
reduction of human impact.
176

“Victor Slăvescu” Center for Financial and Monetary Research, Romanian Academy, 13 Septembrie no.13, Bucharest,
Romania, e-mail: gabriela_piciu@yahoo.com

426

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
The ecological footprint has gained popularity for its didactic strength as it expresses
the results of its analysis in spatial units that can easily be communicated and which allow for
the comparison of human consumption directly to nature‘s limited productivity. Also, it is one
of the few measures that aggregate a variety of human impacts in consistence with
thermodynamic laws and ecological principles. Therefore, it becomes an attractive tool for
communicating, teaching and planning for sustainability.
Tools for monitoring the progress towards sustainability are only useful if they build
on an explicit definition of sustainable development. This has, for instance, been pointed out
by Mitchell (1996) who also argues that a serious shortcoming of many indicator
programmers is their lack of such principles. A critical evaluation of various indicator
programmers from a sustainability perspective based on such principles would not only be
helpful in elaborating more comprehensive indicator programmers, but would also make it
easier to determine how they relate to each other. In this paper, we study the ecological
footprint method from a sustainability perspective defined by four first order principles
(Holmberg et al, 1996). We discuss:
1. Which aspects of sustainability are presently covered by the EF method;
2. Which further aspects of sustainability could be made accountable through EF
3. What areas of sustainability cannot be accountable through EF, there by needing
complimentary auditing tools?
To provide a basis for the discussion, we first give a structure for sustainability. This
structure is then used as the framework for the assessment of the EF. We also discuss what
qualities of the EF are particularly effective for measuring and communicating progress, as
defined by the first order principles for sustainability, thereby assisting people in the private
and public domain in applying these principles.

2. A structure for sustainability
Humans are dependent on the ecosphere (the part of the Earth where life exists and
the upper stratosphere), and cannot withstand a systematic shift of the physical situation
within the ecosphere, e.g. systematic increase in concentration of CO2, metals and chemicals
or systematic decrease of productive soils, Ph, fresh water, etc. Humans can destroy the
functions in the ecosphere by:
- A systematic net increase in concentration of matter that is introduced into the
ecosphere from outside the system;
- A systematic net increase in concentration of matter that is produced within the
ecosphere;
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- A systematic physical deterioration (through harvesting and manipulation) of the
ecosphere‘s ability to utilize waste as building blocks for production, and to provide other
essential functions.
Starting from these fundamental and different ways for a society to destroy the
functions of the ecosphere, four principles for sustainability has been developed (Robert,
1992; Holmberg et al, 1996; Holmberg et Robert, 1997; Robert et al, 1997): in order for a
society to be sustainable, nature‘s functions and diversity are not systematically:
I.….subject to increasing concentrations of substances extracted from the
lithosphere;
II…… subject to increasing concentrations of substances produced by society;
III……impoverished by over-harvesting or other forms of ecosystem manipulation,
i.e. decreasing the thickness of the productive soils, nutrient contents, ground water, genetic
variation, etc.
Together, the three first principles give a framework for ecological sustainability. It
implies a set of restrictions within which the sustainable societal activities must be
incorporated. Based on that reasoning, a first order principle for the societies internal
turnover of resources is formulated – the fourth principle:
IV……resources are used fairly and efficiently in order to meet basic human needs
world wide.

3. Clarification of the principles
I. The societal influence on the ecosphere due to accumulation of lithospheric
material is covered by the first principle. The balance of flows between the ecosphere and
the lithosphere must be such that concentrations of substances from the lithosphere do not
systematically increase in the whole ecosphere, or in parts of it. Besides the upstream
influence on this balance through the amounts of mining and choices of mined minerals, the
balance can be influenced by the quality of final deposits, and the societal competence to
technically safeguard the flows through recycling and other measures. What concentration
can be accepted in the long run depends on properties such as eco-toxicity, here taken in a
broad sense to include effects on the geophysical systems, and bioaccumulation. Because of
the complexity and delay mechanisms in the ecosphere, it is often very difficult to foresee
what concentration will lead to unacceptable consequences. A general rule is not to allow
deviations from the natural state that are large in comparison to natural fluctuations. In
particular, deviations should not be allowed to increase systematically. Therefore, what must
at least be achieved is a stop to systematic increases in concentration. Depending on the
characteristics of the substance and the recipient, the critical concentrations differ. In some
recipients, an increasing concentration of some substances can have a positive effect before
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a further increase in concentration will be problematic. In other cases, the acceptable
concentration has already been exceeded.
II. The societal influence on the ecosphere due to accumulation of substances
produced in society is covered by the second principle. It implies that the flows of societal
produced molecules and nuclides to the ecosphere must not be so large that they can
neither be integrated into the natural cycles within the ecosphere not be deposited into the
lithosphere. The balance of flows must be such that concentrations of substances produced
in the society do not systematically increase in the whole ecosphere or in parts of it. Besides
the upstream influence on this balance through production volumes and characteristics of
what is produced, such as degradability of the produced substances, the balance can be
influenced by the quality of final deposits, and the societal competence to safeguard the
flows through technical measures such as recycling and incineration.
III. The societal influence on the ecosphere due to manipulation and harvesting of
funds and flows within the ecosphere is covered by the third principle. It implies that the
resources basis for (I) productivity in the ecosphere such as fertile areas, thickness and
quality of soils, availability of fresh water, and (ii) biodiversity is not systematically
deteriorated by over-harvesting, mismanagement or displacement.
IV. The internal societal metabolism and the production of services to the human
sphere are covered by the fourth principle. It implies that if the societal ambition is to meet
human needs everywhere today and in the future, while conforming to the restrictions with
regard to available resources given by the first free principles, then the use of resources
must be efficient in meeting human needs. If we more efficient, technically, in organization
and socially, more services with the possibility of meeting more human needs can be
provided for a given level of impact in nature. Efficiency in that context, if the perspective is
large enough, implies not only reduced resource flows per utility, but also improved means of
dealing with social issues like equity, fairness and population growth.

4. Strategic planning towards sustainability
We have previously described a model for strategic planning towards sustainability
which is based on these basic principles (Holmberg and Robert, 1997). The model, which
has also become a key concept of The Natural Step pedagogy, is independent of scale and
type of activity, and is already applied by a growing number of business corporations and
municipalities in Sweden and elsewhere. It utilizes ―back-casting‖ (Dreborg, 1996) from
attractive visions within a frame set by the principles. This means that the planning procedure
is started from a future-oriented perspective. This perspective builds on the assumption that
the organization has succeeded in not contributing to the society‘s violation of the principles.
Subsequently, a programmer for transition is planned in retrospect from the future visions
based on the questions: ‖what shall we do today to optimize our chances to get there?‖. In
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other words, the ―future history‖ of the organization is written. Examples of references on how
back-casting can be performed from a future frame, determined by the principles, are
Holmberg and Robert (1997) and Robert et al (1997). Since what we do today influences our
chances to be successful tomorrow, the back-casting perspective is essential for sustainable
development. This perspective is therefore part of our analysis in the next section.

Principles 1 and 2
Principles 1 and 2 deal with the deterioration of the ecosphere from accumulation
and increased concentrations of substances that are either extracted from the Earth‘s crust
(principle 1), or produced within the society (principle 2). Accumulation occurs when such
emissions exceed the assimilation capacity of the ecosphere.
In order to answer the questions: ―Which further aspects of sustainability could be
made accountable through the EF?‖ and ―What areas of sustainability cannot be accounted
through the EF (thereby needing complimentary auditing tools)?‖, the following aspects have
to be checked:
1. If the assimilation capacity of the flow is known;
2. If the assimilation capacity can be estimated indirectly, e.g. by comparing societal
flows with natural flows;
3. If the assimilation capacity can be transformed into an area in a adequate way;
4. If double counting of area can be avoided. In the following text, we first discuss
emissions if carbon dioxide from fossil fuel, and then other substances related to principles 1
and 2 divided into naturally occurring substances (other than carbon dioxide), and
compounds foreign to nature.

Principle 3
Principle 3 deals with harvestings and manipulation of the ecosphere, i.e.
displacement, reshaping of structures, and guiding of processes and flows. In a sustainable
society, harvesting and manipulation of the ecosphere must not deteriorate the long-term
productivity or threaten the biodiversity.
Anthropogenic harvesting and manipulation of the ecosphere can be divided into
different activities such as agriculture and forestry. To find out whether different activities are
relevant and possible to include in the EF method, we have to check:
1. If the influence on long-term production capacity and biodiversity is known;
2. If the influence on long-term production capacity and biodiversity can be
estimated indirectly, e.g. by considering different practices used in the activity such as
different types of forestry that affect biodiversity to different extents:
3. If the influence can be transformed into an area in an adequate way; and
4. If double counting of area can be avoided.
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Principle 4
The fourth principle deals with how well the efficiency in the internal societal
metabolism and the intra- and intergenerational justice in the distribution of the utilities make
it possible to fulfil basic human needs. Population growth is closely connected to these
aspects. The equation in Figure 2, which expresses the impact on nature as a product of four
factors those humans could change, can be used as a structure when discussing which
aspects should be considered for principle 4.
The equation illustrates the dilemma facing humankind – the double challenge
inherent in the concept of sustainable development: On the one hand, to develop and reach
an acceptable service level from material and energy flows for a growing population
(principle 4), and, in parallel, to be able to decrease society‘s harmful physical influence on
nature (principle 1, 2 and 3).
I=l*m*u*P
I = impact in nature
l = I/M; impact/material and energy flow
m = M/U; material and energy flow/utility or service
u = U/P; utility or service/capita
P = population
The impact on nature is given as a product of four anthropogenic factors. Given the
population and development goals in the form of a global industrialization, the means to
decrease the impact on nature to a sustainable level are a de- and transmaterialization of the
societal exchange of materials with nature. (There have been various combinations of factors
used in this type of equation, which (at least) goes back to Ehrlich and Holdren, 1971, 1972)
There are four aspects relating to the four factors in the equation that at least have
to be considered discussing the fourth principle.
The first factor, i, relates to the transmaterialization of the societal metabolism. For
example, it is diminished by the substitution of lee harmful material flows for more harmful
ones. The second factor, m, relates to the dematerialization of the societal metabolism, i.e.
more services out of a certain exchange of materials with nature. This can be achieved
through reducing the flow (e.g.miniaturzation), slowing down the flow (longer life time of
products) or through closing the flow (e.g.recycling).
The third factor, u, relates to the level of consumption in society. Within a given
society, among societies, and also among generations, this factor can vary significantly. The
challenge is to find ways in which this factor can be reduced without compromising, or even
by increasing, people‘s quality of life. The fourth factor, P, relates to aspects that are
important for reducing the size, or at least growth rate, of populations. This can be achieved
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through increased access to health care, social security, education and decision-makingparticularly for female children and adults. Note that currently 20% of the world population
(the richest quintile) – or the world middle classes as we may call them – occupies
approximately 70% of the global footprint. At the same time, the footprint of the rapidly
growing poorest sector of humanity may actually be shrinking. For these people, population
growth is a primary threat to their health and well-being, while barely affecting the material
life of the „world middle classes‖.

5. Conclusions
For a brief estimate of a culture‘s footprint, in order to assess the combination of
human demands, and the technical processes to meet those demands, the already
established calculation routines for the EF are sufficient. In this paper, we analyzed how the
EF can be used for more comprehensive assessments of sustainability. Our results are
summarized in Table 1. Some aspects are already considered in present EF calculations.
Others have the potential to be considered in a way that makes it possible to measure their
progress towards sustainability. Still, other aspects are very difficult, or not recommended, to
include in EF analyses.
We have identified three types of aspects that should be handled in different ways
by the EF method.
1. Additive aspects that should be added to the EF value.
2. Non-additive aspects that should be adjusted to avoid double counting when
included in the EF value. These aspects should also be displayed separately and without
adding them to the additive aspects.
3. Aspects that should not be included in the EF but should be monitored separately.
The EF should only focus on those materials and substances for which sustainable
consumption rates can be provided for by the biosphere. The EF should not include materials
and substances which need to be phased out completely, or almost completely. For
example, emissions of persistent compounds foreign to nature. Such compounds must be
accounted for separately by some other monitoring tools, complementary to the EF. This is
also true for compounds for which assimilation figures are lacking and cannot be estimated.
Also, since the footprint provides an overall throughput analysis, it does not give justice too
many important qualitative aspects, such as methods of harvesting and managing renewable
resources, like slash and burn of rain forests or the killing of dolphins while catching tuna
fish. Finally, since the EF only addresses ecological conditions of sustainability, most aspects
of the fourth principle, like the fulfilment of basic human needs, are not addressed by the EF.
For separate aspects, it is possible to use the EF as an indicator for the progress
towards sustainability, for example, the area needed to assimilate acidifying substances will
decrease as the emissions of such substances decrease. It is, though, difficult to use the EF
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as a reliable overall indicator for progress towards sustainability when non-additive aspects
are aggregated to the footprint. Most non-additive aspects will be hidden and will not affect
the footprint value since the same area can be used for several non-additive aspects and the
footprint method excludes double counting. The productive area needed for additive aspects
may also be hidden. For example, if the area needed to assimilate emissions of copper plus
built-up land exceeds the productive area needed for additive aspects, changes of aspects
such as carbon dioxide emissions or use of agricultural land will not affect the footprint value
(unless the additive aspects become dominant).
In this way, the EF offers an ecological minimum criterion for sustainability while not
being sensitive to all movements from, or to, a more sustainable world.
We suggest that non-additive aspects should be presented separately. Additive
aspects, however, can be included in the total footprint value. Also, non-additive aspect that
exceeds the primary footprint can be added to the footprint (Table1.). To display the various
parts of the total EF value in this way seems a natural way of comparing various aspects of
sustainability in a certain region. Consequently, the value of the EF as a tool for planning
towards sustainability is increased.
Table 1
Ecological footprint from a sustainability perspective
Can the aspect be
related to
sustainability
through EF

Can progress
towards
sustainability be
measured for this
aspect in the EF
method ?

Area in calculated as the
bioproductive area needed for
sequestering CO2

Possibly, but there is no strict
rationale
by
which
consumption of fossil fuels
can be related to an area

Not in all cases. A transition
from fossil fuels to bio-fuels
can lead to a larger area
using the current method

Area needed for detention of
nutrients.
(Metals
and
minerals
are
calculated
indirectly through their energy
needed).

Some, when the assimilation
capacity can be estimated
and it can be transformed into
an area

Yes, this is possible for the
compounds
that
are
included, see left.

Aspects of
sustainability

Present EF
calculations

Principle 1 and 21
Fossil fuel induced CO2

Waste assimilation of nonsynthetic substances other
than CO2

Not included

Substances
nature

foreign

Principle 32
Built-up land
Forestry and agriculture

No, since little is known about
the
assimilation
capacity.(However, it could be
assessed
how
much
bioproductive area as lost
because
of
long-term
intoxication)

to

Not included

Yes

Yes

Yes

The land area needed is
included
and
usually
calculated, based on the
current
(rather
than
sustainable) productivity

Some parts of lost long-term
productivity and biodiversity
can be included if they can be
transformed into an area

Yes,
when
long-term
productivity and biodiversity
are considered
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Fish catch is related to
average marine production

Yes, if fish species that are
caught are considered

Mostly, no. Some studies
underway.

Partly, spatial aspects that
can be included are: the area
needed to supply water
consumption, to compensate
for productivity losses, and for
cleaning water.

Area efficiency

Overall
included

are

Yes, if specific productivity is
used

Yes, if specific productivity
is used

Transmaterialization
and dematerialization

Yes indirectly, for those
materials that are included

Yes indirectly, for those
materials that are included

Yes indirectly, for those
materials that are included

Distribution of resource use

Some
parts
of
intragenerational justice on the
regional level are included.
Inter-generational justice is
considered in as far as
ecological
deficits
are
identified.

See left. Further, it is possible
to reflect intragenerational
justice of distribution of
resource use within regions if
the EF is calculated for
different
groups
within
society, e.g. different income
groups, rather than whole
regions

Yes, see left

Fisheries

Water use

Yes, if fish species that are
caught are considered
Yes, for special aspects
that are included, see left.

Principle 43
efficiencies

Indirectly, see left

Population growth

Indirectly, since the available
productive area per capita will
decrease
when
the
population grows

Indirectly, see left

1Increased

concentration of substances extracted from the Earth’s crust or produced in society
production capacity and biodiversity through manipulation and harvesting
3Efficient and just use of resources to meet human needs.
2Reduced

One conclusion from this study is that it is fruitful to relate the results from EF
calculations to a comprehensive framework of sustainability. It will help the user of the EF to
see what parts of sustainability are included in EF analysis. Also, it points to the aspects
which the EF is particularly efficient at assessing, e.g. scale of flows in the human economy
in relation to existing ecological areas or relevant aggregates of a variety of human impacts.
Furthermore, a comprehensive framework makes it possible to identify what parts of
sustainability are not covered by the EF assessment, and therefore should be considered in
some other way.
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URBAN DIMENSION OF SUSTAINABLE
REGIONAL DEVELOPMENT
Alina PICU177
Abstract: Regional development concept derives from the economic development,
by taking into account territorial, zonal and local aspects of this development. Regional
economic development refers to economic processes and appropriate resources, acceptable
within region, resulting in sustainable development and in achievement of desirable social
and economic production for the region, which would satisfy the values and expectations of
habitants, business and visitors of the region (urban or rural).
Urban development is a complex and long process that aims to create wealth urban
collectivities, by including all areas and components of local development.
In this paper is presented the integrated planning process, at urban level, which
involves efforts grouping of specific planning, enabling strategic decision making. In this
context, economic, social, environmental and cultural factors are used in a common way and
combined to guide land use decisions and goals for sustainable urban development.
Keywords: urban development, region, disparities,
urban collectivities, integrated planning.
JEL Classification: R11, O18.

Introduction
Regional development is one of the most important requirements and most complex
of development are, with the main objective of reducing economic and social disparities
between the various regions, acting on some significant areas for development, for example:
economic growth and small and medium companies, transport, agriculture, urban
development, environmental protection, employment and training, education, etc. Regional
development concept derives from economic development by taking into account territorial or
local areas of this development. Regional economic development refers to economic
processes and appropriate resources, acceptable to a region, having as result the
sustainable development and the achievement of desirable social and economic productions,
which meet the values and expectations of residents, businesses and visitors of the region
(urban or rural). Increasing globalization refers more and more to the role of regions in
economic development, which are considered active and causal elements of economic
development. Also, it can be said that the regions are places that concentrate the most
advanced forms of economic development and innovation.
Urban development is a complex and long process that aims to create wealth urban
collectivities, by including all areas and components of local development. The various
dimensions of urban life (economic, social, cultural and environmental) are closely related,
and success in urban development point of view and in the perspective of sustainable
regional development can be achieved only through an integrated approach.
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Urban development must take into account a number of principles such as: the
principle of legality, the principle of decentralization, sustainable development and
partnership.
On the basis of development and implementation of regional development programs
and projects are the following principles:
- decentralization of decision-making process, from the central/governmental level to
the local and regional communities;
- partnership between all actors involved in regional development;
- planning/programming development - the process of setting development goals
and identify priorities for achieving these goals - scheduling existing financial resources to
implement those projects that contribute to the development priorities and objectives chosen;
- co-financing - the financial contribution of the various actors, involved in
implementing programs and projects for regional development.
The approach of the concept "urban development policies" must be achieved using
at least three ways:
- the areas of interest. From this point of view are highlighted sectoral aspects of
housing, urban lands, economic development, improving public services and environmental
protection etc.;
- content. Urban policies are any principle or plan of government on urban issues;
- the process. From this point of view, urban policies are a cyclical step, which
includes formulating urban development and evaluation objectives of development, this
development planning, design and implementation, incorporating public investment and
consumption.

Features of sustainable urban development
Increased attention to specific needs of certain areas, such as urban and rural, in
order to achieve a balanced development and eliminate obstacles from economic growth
path is granted by European approach. Through this approach it is wanted to being achieved
both economic development and job growth, as well as and goals in the social and
environmental fields.
Local participants already play an important role as partners in achieving growth and
jobs objectives, cities and metropolitan areas being engines of economic development, key
locations to eliminate obstacles for growth and employment - particularly social exclusion and
environmental degradation.
In Charta are set out key resources for sustainable cities. These are:
- use of integrated approach in urban development policies;
- focus on disadvantaged urban areas;
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- urban regeneration and housing inclusion, energy efficiency and sustainability;
- promoting efficient and affordable urban transport;
- creation of quality public spaces;
- rehabilitation of the built framework;
- correlation of physical rehabilitation with social and economic measures;
- public participation in developing and implementing strategies for urban
development;
- pro-active and innovative policies, education of population.
Economic, labour employment, social and environmental policies are mutually
supportive, the economic growth being sustainable when joining efforts to reduce poverty,
fight against social exclusion and environmental issues. Sustainability is especially relevant
for cities that are at the forefront of the fight against social exclusion, environmental and
urban degradation.
Uncontrolled urban expansion is the source of many negative consequences:
- degradation of the natural environment;
- irreversible consumption of land;
- distance leading to cars dependency, generating significant streams of cars, traffic
jams and pollution.
These problems, along with others, such as inadequate management and
leadership, are among the main challenges for economic performance, attractiveness and
competitiveness of cities.
Efforts to develop labour and employment, in a context of global competition, must
be based on the resources of urban areas, regardless of size, a tool for balanced
development of the coordination of strategic alliances.
The city is a complex, where the social component, economic trades, services,
environmental protection, education, culture, science and research are elements to be taken
into account. Urban development aims to create wealth urban communities, by incorporating
all areas and components of local development.
Cities fulfil currently the following roles:
- room for a high quality of life;
- nodal points of growth within the regions with an impact on balanced regional
development;
- key actor directly to the competitiveness of all Europe - a number of cities are
already major actors in the global economy while others have potential for this.
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The main directions of urban development projects, in view of helping to improve the
competitiveness of regions and regions lagging behind, thus contributing to economic growth
and too many and better jobs are:
- attracting investment and employment, providing economic opportunities and high
quality of life, but needing increased efforts, investments, to improve the attractiveness of
cities.
- it must be highlighted at least four key issues: transport, accessibility and mobility,
access to services and facilities, natural and physical environment, cultural domain.
- cities can often provide a stimulating environment for innovation and business to
flourish, needing to be taken, further, steps to stimulate this environment. They can stimulate
the creation and development of SMEs, the establishment of business incubators, providing
access to finance and other business services. In addition, cities can simplify administrative
requirements, improve education and training opportunities, facilitate networking of
universities and enterprises and can stimulate the formation of clusters between companies,
research institutes and universities. All of these contribute to the development of a flourished
economy based on knowledge.
- the paradox is that cities concentrate both needs and opportunities. For example,
while on one hand, the very qualified persons are very numerous in the cities, on the other
hand those with low skills and training are equally represented.
- cities can contribute to many more efficient investments in human capital, including
development of appropriate facilities and cost sharing mechanisms for enterprises, local
authorities and individuals, being important, in particular, to improve educational outcomes
and to provide training for those who are poorly qualified.
- urban safety and, equally important, perception of safety, has become an important
issue for many cities, concentrated delinquency in cities having significantly higher
percentage of registered crimes per capita than reported in the country as a whole.

Urban planning characteristics
Integrated planning (as opposed to sectoral planning) is a process that involves
grouping specific planning efforts of level and sectoral, which enables strategic decision
making. In the context of integrated planning, economic, social, environmental and cultural
factors are used in common way and combined, to lead the decisions regarding the use of
the lands and objectives for a sustainable urban development.
Tools for planning and for sustainable urban development - integrated urban plans
and projects:
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- urban regeneration has as target the urban areas in difficulty, located in an urban
framework predefined, which requires economic recovery, social and economic reintegration
of people, improvement of life quality;
- urban regeneration programs follow:
- strengthening economic prosperity and employment in cities;
- promoting equality, social inclusion and improving the life;
- protecting and improving the urban environment to achieve a sustainable
urban development, local and global;
- contribution to good urban governance and institutional capacity consolidation.
There is a need for good local governance, in terms of transparency of political
decisions, of partnership between public and private actors and of the participation of the
population covered by urban regeneration projects.
The principles underlying urban development projects that fall under the
regeneration strategy are:
- the existence of a critical mass of population and appropriate support structures to
facilitate the creation and implementation of innovative urban development programs;
- the existence of strong local partnerships, to define intervention projects,
monitoring and evaluation strategies;
- integrated territorial approach;
- integrate economic, social and environmental;
- promoting equality between men and women;
- complementarity with the Structural Funds and other community initiatives.
The principles mentioned above, set the general framework of action and are based
on identified priorities, the areas covered by these priorities being: economic, social,
environmental, transport, etc., and there are promoted projects within their framework to
meet specific needs.
A specific feature of urban regeneration program, and of the projects generated
within the program, is the high degree of involvement of local authorities, which derives
directly and naturally from the position and responsibilities they have, given the fact that the
program and projects addresses specifically to the problems they meet and which they have
to respond in their daily activities.
Another interesting aspect to be noted, is the creation of a network of developed
projects under the European Program URBACT, in order to exchange information and
experience on sustainable urban development domain at community level. URBACT is a
European program that facilitates the exchange of information to promote sustainable urban
development. The program allows the possibility for cities to work together in order to obtain
answers to major urban challenges, confirming the crucial role that urban centres have in
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dealing with more complex changes through which the society is passing. URBACT supports
cities in developing pragmatic solutions, new and sustainable, integrating the social,
economic and environmental dimensions. The program facilitates the exchange of best
practices and experiences among all European experts involved in urban policy. Currently,
the URBACT Program involves 290 cities, 29 countries and 5000 active participants.
Urban regeneration has been long supported in the field of structural policies, even
being financed through the EU Structural Funds. Interventions supported financially by the
EU start from transport infrastructure and systems for environmental infrastructure to
networks, waste and water management, or education, culture and health infrastructure,
information technology or telecommunications networks, energy sources, efficiency
measures and a wide range of other investments in urban infrastructure, education and
training activities for the urban population, including lifelong learning.
In addition, the EIB (European Investment Bank) and other International Financial
Institutions (IFIs), such as European Bank for Council Development of Europe (EBCDE) and
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) contribute with loans and
expertise to co-fund a wide range of actions and projects in urban areas.
All these projects, for urban regeneration and balanced development of urban and
rural areas, must comply with EU rules on state aid. This may require a special effort in
urban areas - redevelopment of properties should be treated with care, like the fact that
many urban degraded areas are situated in relatively prosperous areas and not within the
designated areas, eligible for regional aid.
Promoting business development and innovation requires taking a risk, particularly
EU has a lack of capital risk management. To meet the expectations, a new joint initiative
between the European Commission and the EIB Group seeks to improve access to finance
start-ups (Micro-enterprise newly established), for the development of SMEs and microenterprises.
The initiative, known as JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises) is a facility of programming authorities. Contributing with resources to build
programs for the JEREMIE initiative, authorities have a "closed" system to accredit financial
intermediaries, experienced in business development and micro-credit. These accredited
financial intermediaries will lend JEREMIE capital to businesses and other final beneficiaries.
JEREMIE will strengthen the development, employment and social inclusion in EU
cities in which the Structural Funds programs are available. It is estimated that additional
capital loans will be introduced in a region or city of the EIB Group and other financial
institutions.
Regeneration of a city involves, normally, the municipality to take the lead, but the
idea and funding from various sources of public and private sectors are often a vital
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contribution. Private sector involvement requires a different set of skills and experiences,
opening the door for improving efficiency and management of urban regeneration culture. A
partnership may often result in innovative solutions for both parts.
Public-private partnership traditionally was known in areas such as IT, tourism,
housing, commercial development of city centres, health (including private clinics, health,
beauty and maintenance) and environment. There are also experiences of innovation in
areas such as transport and urban regeneration. Participation in public-private partnerships
will require, in many cases, strengthening capacity planning and financial engineering.
Public-private partnership is not a universal cure, and difficulties may occur,
especially on different activities and objectives of both parts. For this reason, it is necessary
to have a long-term plan, agreed by all actors, to ensure consistency of investments.
Directory paths of action include:
- private financing is useful and often necessary to complement public resources;
- private sector brings not just money, but also additional skills and competencies;
- for public-private partnership to be effective, it is required a long term vision from
local authorities.

Conclusions
Objectives of promoting sustainability and cohesion have become priorities in urban
development strategies.
Regional approach of economic and social spaces turns out to be a necessity
imposed by the mode of their formation, territoriality, geography, representing key element of
economic and social constructions, and also human‘s.
Promoting urban development means to act in an increasing way of different types
of potential - economic, social, environmental and cultural of cities and urban areas. This
involves a wide range of urban public policies based on multidisciplinary knowledge.
Involvement of civil society through actions, based on participation, is also crucial for
solving complex problems of urban development.
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STUDY ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF NORTH-WEST REGION FROM ROMANIA
Elena SOARE178, PhD.
Iuliana DOBRE179, PhD.
Abstract: This paper presents the economic development of the North-West of
Romania, during 2005-2011. For this study have been using a number of indicators such as
gross regional product per capita, number of firms in industry, construction, trade and the
turnover of active local units. Among the indicators presented, regional gross domestic
product per capita is very important because it provides information consistent with economic
reality. Economic development in this region is based, in particular, on natural resources and
favourable geographical position. Along with these we mention the existence of
infrastructure, skilled labour reserves and centres of scientific development. For the study
used data from the National Institute of Statistics and specialized material.
Keywords: regional development, rural area, GDP, North-West Region
JEL Classification: J10, O13, O15, Q1

Introduction
The North-West Region has an area of 43159 km2 (representing 14.3% of the
country) and comprises a total of six counties, as follows: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj,
Maramures, Satu-Mare and Salaj. In this region there are differences in terms of economic
development. In this regard it should be noted that there are three counties (Cluj, Bihor,
Satu-Mare) which are more industrialized and have economic stability.(Otiman Păun Ioan,
2006, p.241) These counties shows a high degree of attractiveness for foreign investors, but
also for those in the region
According with some public data regarding the number of foreign companies who
participate in this area and their balance, in 2011 we have: Cluj -7147 companies (573213
thousand euro); Bihor-6445 companies (953599 thousand euro); Satu-Mare 2293 companies
(95 535 thousand euro); Maramureş 2296 companies (66969 thousand euro); BistriţaNăsăud 1125 companies (104.159 thousand euro); Sălaj 789 companies (111587 thousand
euro).The investors are mainly from: Austria, Czech Republic, Denmark, Switzerland,
Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Great Britain, Netherlands, Portugal, Slovenia,
Spain, Sweden, Ukraine, Hungary.( 2_Socio-Economic Profile _2012_North-West Region)
The economy of North-West Region from Romania began to take shape due of the
big emerging economies, presenting a series of differentiated features such as:
-trend of globalization, on the one hand, through internationalization of activity of
branded companies from region, and on the other hand, trade liberalization;
-favours free trade for some of the "goods" intangible;
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-strongly interconnected through the use of modern communication systems. (The
Regional Development Plane-2014-2020)
The economic growth in the North West is determined by several factors, of which
the most representative are: human capital, infrastructure, innovation, rational use of
resources. The economic growth in the region determines rising of living standards and
reducing migration of skilled labour

Methodology and data sources
For to realize this paper was used data from Statistics National Institute and
National Commission for Prognosis. The economy of the Northwest Region was analyzed on
the basis of specific indicators such as gross regional product per capita, number of
processing industry and trade companies, the turnover of active local units. In this study the
usual statistical methods were used.

Results
A key indicator in order to achieve economic analysis of the North-West is GDP per
capita. The main objective when using GDP / capita in a region is to check the existence of a
gap in region's performance compared with the other regions or with the level of national
economy (Nicolae Istudor, 2006, p.76)
It should be noted that GDP per capita is a key indicator of regional development, as
highlighted productivity, demand for goods and services and not least the standard of living
of the population. Increasing of this indicator contribute, directly, to the classification of
regions. Table 1 contains evolution of GDP/capita to the national and regional level. Is easy
to observe that this indicator decreased in many regions, in period 2010 as against 2005.
There has been only one increase in the Bucharest-Ilfov, but is insignificant, only 0.7
percentage points. In 2010, Romania registered a GDP / capita of 5500 euros, which
represents almost a quarter of the EU-27 (EUR 24500 in 2010). (Report -11.Regional
development)
From the data presented in Table 1 are easily found regional disparities
considerable, determined by the size of GDP per capita. For 2010 the highest GDP / capita
was recorded in Bucharest-Ilfov (13000 euros). Conversely North East is the lowest GDP /
capita (3400 euro), which indicates a low degree of economic development in this region.
The Northwestern GDP / capita decreased by 11.2% in 2010 compared to 2005. According
to studies conducted in this region has been a positive trend of this indicator compared to
2000, when GDP / capita equalled Euro 4600. (Report -11.Regional development) in 2010,
the North-West was ranked fourth nationally in terms of GDP / capita. Size of
macroeconomic indicators declined during 2009-2010 compared to their size in the period
2005-2008, due to the negative influences of the economic crisis.

445

Economie financiară şi monetară – EFM 2013
Table 1
Evolution of GDP/capita, period 2005-2010, at current market prices

No.

Specification

1.
Romania (average)
2.
North-West
3.
Centre
4.
North-East
5.
South-East
6.
South-Muntenia
7.
Bucharest-Ilfov
8.
South-West Oltenia
9.
West
Source: Eurostat

2005

2010

5800
5600
5900
3700
4700
4700
12900
4500
6700

5500
5000
5300
3400
4400
4700
13000
4200
6000

-euro/capita2010/2005
(%)
94.8
89.2
89.8
91.8
93.6
100.0
100.7
93.3
89.5

In accordance with published data for 2011, the North West's GDP per capita was
about 25% of the EU-27. (Report -11.Regional development)
Table 2 shows the evolution of GDP / capita in the North-West, in period 2008-2011.
Data analysis shows a decrease of GDP / capita in all counties for the Northwest Region in
2011 comparatively with 2008. The largest decrease of 12% was recorded in Nasaud County
in 2011 compared to 2008. Dropping the lowest GDP per capita was recorded in Maramures
(-3%) in 2011 compared with 2008. (Report -11.Regional development)
Table 2
Evolution of GDP/capita in the Northwest Region, period 2008-2011

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specification

2008

2009

2010

2011

Bihor
6142
5074
5350
Bistriţa-Năsăud
5099
4485
4226
Cluj
8005
6949
7275
Maramureş
4319
3794
3947
Satu–Mare
4686
3998
4036
Sălaj
4948
4287
4404
Source: National Commission for Prognosis, june 2013

5627
4444
7129
4193
4280
4728

-euro/capita2011/2008
(%)
91.6
87.1
89.0
97.0
91.3
95.5

The highest values of GDP/capita in the period considered were recorded in 2008.
From the above table it is clear that county is detached from the other counties in the region.
We can say that this is achieved considerable economic performance, representing a
competitive county, internally and externally.
In Table 3 are presented the forecasting on the development GDP / capita in the
North West. For the period 2014-2016, an increase of this macroeconomic indicator in all
counties that are part of this region. These increases are contained 12.76% -13.21%, in 2016
compared to 2014.
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Table 3
Estimates on the development GDP / capita in the North-West Region,
period 2014-2016
-euro/capita2014/2016
No.
Specification
2014
2015
2016
(%)
1.
TOTAL REGION
5877
6283
6640
112.98
2.
Bihor
6494
6939
7335
112.95
3.
Bistriţa-Năsăud
5086
5433
5735
112.76
4.
Cluj
7265
7768
8209
112.99
5.
Maramureş
4830
5142
5457
112.98
6.
Satu–Mare
4811
5149
5447
113.21
7.
Sălaj
5195
5551
5860
112.80
Source: National Commission for Prognosis, Prognosis in territorial, Spring 2013 version
The data presented in the above table are found to maintain disparities between
counties in the period under study. Cluj County maintains ahead of other counties in the
region, with an estimated GDP growth / capita from 7265 euros (2014) to 8209 million
(2016). Satu-Mare will record the lowest GDP / capita in 2016 (5447 million).According to
some studies, it was found that low levels of GDP / capita in some countries is directly
influenced by a large number of small companies. The higher GDP / capita show that
industrialization and economies of scale enable large companies to act promptly in order to
meet demand in emerging markets. (Entrepreneurship and sustainable development)
In Table 4 are presented the active local units from North West Region, on the size
classes, in 2010. In this year were recorded a number of 546875 active units. In Macro
1were 125038 active units, and in the North West 66 831 units were active in industry,
construction, trade and other services. In comparison with other regions, in 2010, Northwest
Region accounts for 12.2% of all active units in Romania. As can be seen from the table
below, most active units have the size class 0-9 employees (58 843), representing 88.0% of
total units in the region. At the opposite pole are active local units that have less than 250
employees, being in number 182, representing 0.27% of the total units in the region.
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Table 4
Number of active units in the North West, in 2010

Specification

Total

- units‘ number of which: size classes, number of employees
0-9
10-49
50-249
250 and
over
58843
6756
1050
182
206
57
7
2
5596
1768
491
104
142
18
12
7

Total region
66831
Extractive industry
272
Process industry
7959
Production and
179
supply of
electricity, gas,
steam and air
conditioning
Water supply,
306
211
64
22
9
sanitation, waste
management and
remediation
activities
Constructions
8577
7498
952
115
12
industry
Wholesale and
23513
21175
2141
183
14
retail trade
Transport and
6202
5694
444
46
18
storage
Hotels and
3693
3234
428
30
1
restaurants
Information and
2187
1962
187
35
3
communications
Real estate
1722
1668
47
7
Professional,
6848
6598
227
21
2
scientific and
technical activities
Activities of
2105
1818
217
61
9
administrative
services and
support services
Education
309
287
21
1
Health and social
1023
944
75
4
assistance
Arts, entertainment
644
578
53
12
1
and recreation
Other activity of
1292
1232
57
3
services
Source: Romanian Statistical Yearbook 2012, National Institute of Statistics;
Economic and social regional Highlights-Territorial Statistics, 2012 National Institute
of Statistic; Own calculations
In the future, it is necessary to attract foreign and local capital for creating big
companies, in term of size, able to ensure regional products and services, but, also,
important exports which to contribute to development of regional and national economy.

From the table above there are a high percentage of local units that activate in commerce. In
2010, in this sector were 23513 numbers of local units, who share 35.1% of the total units in
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the area. The most underrepresented in 2010, is the production and supply of electricity, gas,
steam and air conditioning. This year there were 179 units, representing 0.2% of total units.
Should be noted that in the North West there are a small number of firms in the
manufacturing sector, which affects the economy. Instead there are opportunities for the
establishment of companies active in the next areas: accounting, ICT services, financial
administration; foreign trade. In order to increase the stability of the area companies have
taken initiatives association in clusters, especially in the segment of thermal water,
renewable energy, ICT, transport, furniture. (Report- 2_Socio-Economic Profile _2012_NorthWest Region)
Table 5 presents the evolution of turnover in local units active in the North-West in
period 2008-2010. It can be seen that the turnover decreased in 2010 compared with 2008
on the total area

(-5.3%) and in certain areas. In this region have recorded increases in

turnover in certain sectors
Table 5
Evolution of turnover of local units in the North West, period 2008-2010
Specification
Total region
Extractive industry
Process industry
Production and supply of
electricity, gas, steam
and air conditioning
Water supply, sanitation,
waste management and
remediation activities
Constructions
Wholesale and retail
trade, repair of motor
vehicles
and
motorcycles
Transport, storage and
postal
and
courier
activities
Hotels and restaurants
Information
and
communications
Real estate, rentals and
services provided to
enterprises
Education
Health
and
social
assistance
Other activity of services
collective, social and
personal

-million lei current prices2010/2008 (%)
94.7
79.2
118.3
100.7

2008
96229
568
27829
2399

2009
85673
559
26799
2271

2010
91222
450
32923
2417

832

795

1066

128.1

11111
39475

9841
32713

8572
32930

77.1
83.4

5663

4965

5172

91.3

1303
1798

1170
1674

1116
1731

85.6
96.2

3989

3774

3493

87.5

36
240

33
259

43
302

119.5
125.8

986

820

1007

102.1

Source: Romanian Statistical Yearbook 2012, National Institute of Statistics; Economic
and social regional Highlights-Territorial Statistics, 2012 N.I.S.; Own calculations
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The most significant increase was recorded in the sector health and social (+25.8%)
in 2011 compared to 2008. The largest decrease in turnover was found in the sector,
Construction'' (-22.9%) in 2011 compared with 2008. These fluctuations were due, on the
one hand, the attractiveness expressed by some sectors, and on the other hand, the
purchasing power of the population during the period under study.

Conclusions
-Growth in the North West is determined by a number of factors, including: human
capital, infrastructure, innovation, efficient use of resources;
-In the Northwest region GDP / capita has decreased by 11.2% in 2010 compared to
2005;
-GDP / capita in the counties for the Northwest Region decreased in 2011 compared
to 2008
-The most significant decrease was in the Bistrita-Nasaud County (-12%) in 2011
compared to 2008;
-In 2010, the Northwest region accounts 12.2% of all active units in Romania;
-Low level of GDP / capita, in some regions is directly influenced by a large number
of small firms;
-Turnover in 2010 decreased (-5.3%) in total area compared with 2008;
-In order to increase the economic competitiveness of the Northwest Region for the
next period is necessary to attract investments both foreign and domestic.
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COMMUNICATION IMPLEMENTATION PROCESS
AND EUROZONE SUSTAINABILITY
Alexandru TRIFU180, PhD.
Abstract: The overcoming of economic recession is achievable, in our days,
through the correct and unaltered communication and adequate implementation of decisions
from macro-institutions. The core element of nowadays‟ transformations is represented by
the communication, with the manpower and entrepreneurship which are the unit factor of
production determinant in the well-functioning of all mechanisms and processes, from the
microeconomic level, to macroeconomic level and even world level.
In this context, even the multi-media groups are called in order to engage in the
organizations‟ cultures and macro-institutions policies understanding, to build sustainable
brand and country images, but also contributing to explain and sustain major economic,
financial, social projects and policies, such as the configuration of the Euro Zone (see IMF
decisions on Greece).
Keywords: communication, macro-institutions, economic recession, decisions.
JEL Classification: E, F, O.

1. General approach
Starting with The explanatory dictionary of the Romanian language, the term
communication may mean: news, report, relationship, connection. It is considered to be a
complex term, with many meanings and many ways of expression and manifestation.
What is important in communication, as well as in this paper, is obtaining the
effectiveness of this action both for the communicator ("the transmitter"), as well as for the
consumer ("the receiver"). The channel used and the meaning of the message, either factual
or emotional, should produce a reaction at the destination, a change of opinion (or not) as
well as the understanding of what is being communicated.
As we‘ll see in the analyzed situation, the effective communication represents the
top of the iceberg, while the results and their spread it is the dark side of the iceberg, much
and more dangerous.
The media groups, when they are dealing with very sensitive information, with
impact on the macro-stability of an economy or an area, use the combination of the message
and its interpretation, both visually and auditory, knowing from the practice that people retain,
in this case, 50 % from the information transmitted.
The aim of the paper is to reveal, in fact, the impact (implementation) of some forms
of communication, as reports or declarations on people, situations which might influence or
change their lives.
Starting from the official reports, regulations, opinions of significant persons from
institutions at macro-level, we can understand the message and the course of EU
economies, mainly of the Euro Zone, up-to-date.
180
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2. Communication in day-by-day activities
At the firm (corporative) level, the action of outlining and strengthening the
organizational culture is extremely important. More precisely, throughout the activities
undertaken and also based on motivation and proper training, the psycho-socio-professional
groups and teams become the "engine" of the company‘s progress and development. And
everything is achieved through communication, in various forms, by finding the most
appropriate forms and methods so as to create the unity of strength and the consistency of
the entity.
External communication is based on the relationship with the communication
agencies; they primarily have to integrate into the culture of the company (organization,
corporation), and then understand and potentate it by effectively using the financial, material
and human means available. We note that a kind of "communication management", centred
on the company's image or the image of certain persons, has been reached.
The following considerations regarding the implementation of these acts of
communication are important for our analysis (Isabelle Paillart, coord., Public space and
communication, Iasi, 2002):
A. The existence and reaction of the public space to the various messages received;
B. The relations between the private space (companies, corporations, organizations)
and the public space, the "receivers", dominated by the decrease of the forms of argument
within the communication actions undertaken.
In fact, we are dealing with mass-media communication. Specifically, this category
includes the forms of communication which are based on technical support, with access both
to individual recipients, but especially collective ones (reports, letters, phone calls,
advertising materials, etc.); not to mention the "top lance" in the field, the Internet, through
which the forms of information and the forms of communicating the various decisions or
recommendations (in the sense of those analyzed in this paper) are promptly distributed in
short real-time towards different categories of consumers (so the impact is much stronger !).

3. Communication in the EU and the International Institutions
Communication plays an important role in creating and especially building up the
consumers‘ confidence as a result of certain transactions or reports or certain decisions
made by the institutions. EU sustainability relies to a decisive extent on the existence and the
role of the single currency, on the existence of its political framework, the Economic and
Monetary Union (EMU), and the smooth, accurate and timely information regarding
everything that is related to this single currency.
The reports made by the domestic institutions of the European Union, and also
those made by the international institutions, are communication and relational "vehicles" with
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a major impact on the proper functioning of any part or mechanism of the community, starting
from its creation and during the entire transition period towards the current European
construction.
The relations between the companies (entities) and the market, in double ways,
even lead to paradoxical, opposite manifestations between the consumers‘ behaviour and
their psycho-social evolution. Starting from Keynes's Fundamental psychological law, which
is still valid today, consumption grows slower (ΔC <Δ V) than the incomes (primarily the
wages, which is the main form of remunerating labour). New aspirations, new motivations,
new targets or new complex objectives arise in relation to the company, especially when it
comes to the relationship with the national, community and international decision-making
institutions.
Regarding communication in the European Union, which we can extrapolate to other
international financial institutions, it has a technical message that does not take into account
the broader context of analysis and which is further on detailed through recommendations,
regulatory documents and even treaties (Dan Luca, Opinii, www.pr-romania.ro, 2011).
The modernization and fluidization process of the communication policy of the
European Union aims at informing the community citizens about the different policies or
regulations expected to be implemented, and especially at creating the background for these
citizens to express their opinions about these rules a priori as well as during the actual
development of the actions, so that the adjustment and retrieval of the negative aspects can
be made in an operative manner.
In this regard, a basic document for the communication policy is Communicating
Europe in Partnership, which helps the citizens find out about the proposals or decisions of
the leading specialized institutions and influence these measures through an important
feedback process (www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction-viewed July 15th, 2013)
Experience has shown that the issues addressed and brought to the public, which
affect the living standards or the national or regional stability, must be communicated in the
context of the international (community) – national relationship, not by prevailing certain
national matters over the community ones.
Coordinating the projects and policies that need to be implemented is nothing but
the manifestation of communication.
The European citizen is less informed about the effects/benefits of the approval and
implementation of new policies or regulations. This citizen is waiting as EU, ‖a something‖
above everyone and everything, to deal with the solving of all problems which people is
facing to and to not let to the executives of the States Members the impact of the common
policies implementation.
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3.1 The Greek experience
The sustainability of the Euro zone, Europe‘s core, is based on the economic
achievements of the economies that are part of it, expressed by the well-known
macroeconomic indicators (GDP, GNP, standard of living expressed in PPP terms).
The analysts say that the extreme possibility for the Euro zone to be dissolved could
become reality in two situations:
a. One or more countries characterized by high debt, bankruptcy and lack of
competitiveness [considered to be part of the peripheral countries, if we take into account the
classification made by Immanuel Wallerstein (I. Wallerstein, Sistemul economic mondial, vol I, 1992)]
leaving the union. And in this situation, Greece is most often considered to be such an example;
b. One or more solvent and competitive countries of the basic EU states leaving the
union. In this case, Germany is mentioned as a significant example.
Recently, the Greek media described the year 2011 as a ―lost year‖, partially due to
the mistakes of the IMF analyses and forecasts (www.guardian.co.uk-June 5, 2013viewed July 30th, 2013).
In an internal report, yet a Report, the IMF admitted that it was not aware of the
harm the austerity programs were doing to the Greek economy during the bailout of the Euro
zone country.
The reaction of the Greek authorities and media (Kathimerini in the front line) was
linked to the admission of the fact that the loan of 110 billion $, imposed as an emergency
support offered by the international creditors, was excessive; they even took into account the
fact that Greece had a huge public debt, tax evasion and an outstanding ―black‖ economy.
Nothing important was solved. The banking system lost 30% of its deposits, market
confidence was not restored and the entire economy was deepening (the fifth year of
recession and contraction).
The ―excuse‖ of the Fund was related to the lack of valid information (structural
programs and economic and social policy projections) and to the fact that Greece came out
late for negotiations and the time for a desirable reaction was insufficient.
In the Report, issued as a posteriori analysis, IMF includes a slight explanation of
what is done, that is the programme had to be approved and implemented, being a vital
necessity for the economic recovery, even in the forecasts the Fund had misgivings about
debt sustainability.
The credit institutions consider that Greece could be eliminated from the euro and
go back to the Drachma (in fact the New Drachma). This action, with little chances of
achievement, regards the New Drachma as cash; the calculation unit for billing the new
contracts issued under the Hellenic Law would still be the Euro.
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Moreover, the European Commission coordinates its policies together with the ECB
(European Central Bank) in Frankfurt, according to its own situations or according to the
reports of the international credit institutions. Therefore, it is very important for these means
of communication to reflect the economic and social reality, so that no distortions are
produced within the well-functioning of the rest of the community system.

4. Results
As the daily life and activities show, the reports of EU institutions, of international
financial institutions (as Growth Global Report, Global Report of Competitiveness, etc...), or
declarations of members of such organizations. Euro Zone means the core of EU and its
stability influences the rest of the region, so-called EU11. The stability depends on the
activity of the European Central Bank too, as a buffer and, its turn, to become a ―transmitter‖
only for monetary and financial channel.
The impact (implementation) of written communication means, at macro-level, implies
the existence and the future of the State Members, affecting the living level of the people.
Therefore, the institutional communication, within the global communication of
today, has to ensure the well-functioning of the entities, either community level, or national
level. Any disturbance in the transmission, even classified files (but regarding the general
interest), or media exaggerations and the distortion of the realities, could have negative
reactions from the entities and people, seeing the evolving situation and the future
unsecured.
A well-informed analyst should consider each statement, decision, or opinion, issued
by different ―transmitters‘, institutions or persons.
The Euro Zone looks in an apparent order, many analysts or financial specialists
highlights the trust in a healthy, but moderate, trend in the growth of this area.
Bloomberg announced on 13th of August (www.businessweek.com) that Euro Zone
exit from Recession in the second quarter of 2013, when the GDP of the area increased with
0.3 %, due to the major contribution of ―the engine‖ (Germany, France), each with 0.7 %.
And it is, also, a Report of this agency of analysis of the realities in Economics.

Conclusions
The information released on the communication market ought to be more frequent,
fair and transparent, so that it really reflects the decision of a particular international body
and does not leave room for speculation and interpretations; if this happens, the different
members of the respective communities may consider those institutions as being the "bad
guys" of the economic and social activity. They also must be able to react appropriately in
order to reform those proposals or to set up counter-proposals which would take into account
the reality of each Member State separately.
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Unlikely and undesirable for this moment and the following period is the forecast
regarding the collapse of the Euro Zone. According to art 50 of the EU Treaty, no procedure
of leaving the Euro zone (and therefore the EU) or eliminating a member state, thus a
national economy of the community, is specified.
Of course, if concerted pressure came from the majority of the EU or the Euro zone
member states, combined with coercive measures carried out by the European Central Bank, a
different result could be reached. But this is not desirable yet, because losing several national
economies (therefore the basic components) could lead to serious drawbacks in the remained
system and to the need to rethink the policies and regulations that have to be implemented.
The spread of the crisis effects makes still affects the economies. Especially the
economies from the Mediterranean part of the Euro zone, which, following Greece and
Cyprus, face challenging situations that tend towards bankruptcy. We refer to Italy, and also
Spain and Portugal, which have serious structural problems and where the financialmonetary component is essential.
But, surprisingly, a director of FED from Texas, Richard Fisher, analyzing the trends
and forecasts for Euro Zone, said that this area will be in recover and the first ‖menace‖ for
the sustainability of the zone it will be represented by France, information by Mediafax
(media group), quoting CNBC (www.gandul.info-9.08.2013), even general macroeconomic
indicators being in a slight amelioration.
We consider that is also a form of communication, issued by an important
international institution (the FED), in order to give hopes for the future of Euro zone, but
putting in front, as a possible ―weak chain‖ the second EU economy, considered with that
one of Germany, the ―engine‖ of the entire community system.
The collapse of the banking system would be followed almost immediately by the State‘s
financial crash, of that of TNC (Trans National Companies) and of the rest of the economy.
We seem to go back to David Ricardo‘s well-known Theory of international trade of
the eighteenth century, with links between the South and the North. But this is another issue,
which we shall develop in another paper.
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