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1. INTRODUCERE
În România, restructurarea întreprinderilor de stat s-a dovedit a fi una dintre reformele cele mai
dificile. Întreprinderile au găsit modalităĠile prin care au transferat, în mod temporar sau
definitiv, unele dintre problemele lor economice către creditori (alte întreprinderi, bănci úi
guvern), evitând astfel restructurările dureroase care ar fi dus la rezolvarea problemelor.
Deciziile referitoare la aceste transferuri au aparĠinut atât întreprinderilor debitoare, cât úi
creditorilor. Multe întreprinderi de stat au decis neefectuarea sau amânarea plăĠilor, fără ca
acestea să suporte consecinĠe corespunzătoare. Creditorii, de multe ori captivi, au decis să ajute
întreprinderile aflate în dificultate financiară prin reeúalonarea plăĠilor, reducerea sau útergerea
datoriilor etc. În plus, o parte dintre aceste transferuri s-a datorat inflaĠiei, scăpând deciziei
directe a debitorilor sau creditorilor. Întârzierile în reforma întreprinderilor de stat s-au reflectat în
persistenĠa inflaĠiei înalte úi volatile úi în alterarea disciplinei financiare, a colectării impozitelor
úi, uneori, a contului curent al balanĠei de plăĠi. Ipoteza pe care încercăm să o fundamentăm în
acest studiu este aceea că restructurarea întreprinderilor nu a putut deveni un proces viguros úi
stabil, deoarece întreprinderile au operat într-un mediu caracterizat de restricĠii bugetare slabe. În
timp ce această ipoteză a fost avansată de mai mulĠi cercetători, pentru România ea nu a fost
testată empiric.
Studiul de faĠă are două obiective: să identifice sursele de slăbire a restricĠiilor bugetare, oferind,
în acelaúi timp, o imagine asupra scalei restricĠiilor bugetare la nivel microeconomic în România,
úi să prezinte influenĠa inflaĠiei asupra rezultatelor financiare ale întreprinderilor româneúti úi a
fluxurilor financiare dintre acestea úi creditorii lor.
Sarcina asumată de a oferi o imagine asupra scalei restricĠiilor bugetare nu poate fi abordată fără
a preciza două lucruri. Primul este acela că nu orice transfer de resurse dinspre creditori înspre
întreprinderile aflate în dificultate financiară reprezintă o slăbire a restricĠiilor bugetare la nivel
microeconomic. Dificultatea evaluării scalei restricĠiilor bugetare nu constă atât în măsurarea
transferurilor amintite, cât în identificarea úi măsurarea acelor transferuri care slăbesc restricĠiile
bugetare. Cu alte cuvinte, măsurarea trebuie să fie adecvată definiĠiilor relevante ale conceptului
de restricĠii bugetare tari. Este evident că eventualele slăbiciuni conceptuale ale definiĠiei atrag
deplasarea mărimii indicatorilor care reflectă numeric conceptul. Din această perspectivă, o
inventariere sumară a definiĠiilor restricĠiilor bugetare este necesară. În acest paragraf ne oprim
asupra principalelor definiĠii, urmând ca în secĠiunea a patra, unde explicăm modul de acĠiune a
inflaĠiei asupra finanĠării întreprinderilor, să identificăm indicatorii care vor fi utilizaĠi la
definirea scalei restricĠiilor bugetare.
De când a fost introdus de Kornai, conceptul de restricĠii bugetare tari a evoluat considerabil.
DefiniĠia iniĠială dată de Kornai a fost esenĠială pentru a înĠelege penuria într-o economie
socialistă de piaĠă, cu mecanism de formare a preĠurilor. Într-o astfel de economie, excesul
permanent al cererii agregate în raport cu oferta agregată se datorează comportamentului
paternalist al statului care derulează operaĠiuni de salvare ex post a întreprinderilor de stat
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producătoare de pierderi sau aflate în dificultate financiară. Dezvoltările ulterioare au mers în
direcĠii diferite pentru a surprinde mai ales o varietate mai mare de relaĠii care au apărut între
diverúi agenĠi economici úi între aceútia úi stat, mai ales în perioada de tranziĠie la economia de
piaĠă. Dezvoltările au venit de la introducerea unor noi rute în setul de operaĠiuni de salvare.
Noile rute relevate sunt: “bugetul mai flexibil decât preĠurile”, explicat de Gomulka (985);
corelaĠia directă între resursele utilizate pentru lobby úi dimensiunea subvenĠiei primite de o
întreprindere, prezentată de Golfeld úi Quandt (988, 990); incertitudinea privind modificarea
preĠurilor, descrisă de Hillman et al. (987); jocul care rezultă din inabilitatea statului de a face
credibilă intenĠia sa de a nu mai salva întreprinderile care eúuează úi informaĠia imperfectă a
întreprinderilor despre poziĠia reală a statului, definit de Schaffer (989). Totuúi, toate aceste
dezvoltări au rămas în paradigma statului paternalist. Pe o cale sau alta, întreprinderile aflate în
dificultate financiară dobândesc resursele necesare pentru a supravieĠui sau pentru a extinde
ocuparea forĠei de muncă. În noul context al liberalizării preĠurilor, căile menĠionate nu mai
explică penuria, ci inflaĠia persistentă úi relativ înaltă.
Deschiderea pentru un progres în afara paradigmei statului paternalist a fost făcută de Stiglitz úi
Weiss (98), o dată cu utilizarea conceptului de selecĠie adversă úi a modelului băncilor cu
investiĠii hazardate (gambling bank model). Din această ultimă perspectivă, se poate demonstra
că anumite relaĠii între creditori úi debitori (cum ar fi, de exemplu, decizia unui creditor de a
continua finanĠarea unui proiect care a produs pierderi dar a cărui continuare va aduce profituri,
sau decizia unei bănci insolvabile, dar lichide, de a investi într-un proiect despre care, ex ante se
anticipează că va produce pierderi, deúi nu cu certitudine) nu pot fi descrise ca restricĠii bugetare
slabe, ci ca decizii de finanĠare cu scopul maximizării profiturilor. În prezentul studiu,
magnitudinea restricĠiilor bugetare úi sursele de slăbire a restricĠiilor bugetare sunt reflectate din
perspectiva definiĠiilor elaborate pe baza paradigmei statului paternalist.
A doua precizare priveúte faptul că extinderea reformelor este strâns corelată cu caracterul
restricĠiilor bugetare. Liberalizările incomplete úi inconsistenĠa unor reforme au generat noi
distorsiuni ale stimulentelor. De aici pot apărea două consecinĠe extrem de importante din perspectiva demersului nostru. Una dintre consecinĠe este aceea că noua structură a stimulentelor,
distorsionată, poate genera o slăbire a restricĠiilor bugetare la nivel microeconomic, determinând
caracterul predominant al acestora (Croitoru, 997 a úi b). Cu alte cuvinte, chiar dacă anumite
rute de generare a restricĠiilor bugetare slabe se înlătură, ca urmare a unor reforme parĠiale, tot ca
o consecinĠă a caracterului incomplet úi incoerent al reformelor, altele se generează. Cu restricĠii
bugetare slabe procesul de restructurare a întreprinderilor rămâne lent. A doua consecinĠă
generează o problemă de identificare, de definiĠie a restricĠiilor bugetare slabe. Într-un mediu cu
structură distorsionată a stimulentelor, o entitate creditoare care aparent se comportă ca un
generator de restricĠii bugetare slabe este de fapt o entitate care dezvoltă un comportament
microeconomic raĠional, generat de analiza costurilor de oportunitate ale diferitelor sale
alternative în mediul cu stimulente distorsionate. În măsura în care asemenea comportamente
sunt identificabile, ele pot fi descrise în afara paradigmei comportamentelor paternaliste. Un
cadru teoretic pentru analiza comportamentelor economice ale agenĠilor economici úi instituĠionali într-un mediu cu stimulente distorsionate ar putea fi acela al comportamentului (în mod)
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strategic oportunist, când diversele acĠiuni posibile sunt comparate pe baza costului de
oportunitate asociat fiecăreia.
Cercetările empirice recente au progresat în direcĠia identificării cauzelor de slăbire a restricĠiilor
bugetare úi în măsurarea fluxurilor financiare între firmele în dificultate financiară úi agenĠii care
le asistă: Guvernul (prin subvenĠii úi prin impozite necolectate), băncile úi alte firme (prin credite
comerciale) (Schaffer, 998; Dobrinsky et al., 2000).
Dobrinsky et al. (2000), studiind sursele restricĠiilor bugetare slabe în Bulgaria, au plecat de la
premisa că restricĠiile bugetare slabe într-un mediu de tranziĠie pot apărea ca rezultat al structurii
specifice a stimulentelor, care adesea este caracterizată de o largă răspândire a stimulentelor
distorsionate. Ei s-au concentrat pe studierea relaĠiilor dintre bănci úi întreprinderi din Bulgaria úi
pe analiza determinantelor finanĠării bancare pe termen lung într-o perioadă în care stimulentele
distorsionate erau larg răspândite. În schema dată de teoria comportamentului strategic
oportunist, structura prevalentă a stimulentelor este consecinĠa mix-ului de politici economice. În
consecinĠă, o schimbare majoră în cursul politicii economice ar trebui să aducă schimbări în
structura stimulentelor, în comportamentele microeconomice úi în restricĠiile bugetare la nivel
microeconomic. O astfel de schimbare a avut loc în Bulgaria prin introducerea consiliului
monetar în 997, ca „politică de ultimă instanĠă”, pentru a inversa instabilitatea macroeconomică
úi a impune disciplina fiscală úi financiară (Dobrinsky et al., 2000). Nu există încă cercetări
empirice care să ateste sau să infirme schimbările de comportamente microeconomice asociate
cu introducerea consiliului monetar în Bulgaria. La nivel teoretic însă, s-au formulat opinii că un
consiliu monetar nu ar putea aduce, în mod necesar, schimbările necesare în comportamentele
agenĠilor economici úi ale instituĠiilor astfel încât disciplina financiară úi fenomenul arieratelor să
fie ameliorate (Croitoru úi Dăianu, 999). Într-adevăr, unele dintre măsurile de politică
economică care au dus la deteriorarea disciplinei financiare prin erodarea restricĠiilor bugetare la
nivel microeconomic (la care ne vom referi atunci când vom descrie politica destinată accelerării
restructurării úi ameliorării disciplinei financiare în România) ar fi putut fi dezvoltate úi în cazul
existenĠei consiliului monetar.
Cazul României este asemănător cu cel al Bulgariei, ambele fiind Ġări cu reforme lente în ultimii
2 ani. Totuúi, România a evitat de departe un colaps economic de dimensiunea celui înregistrat
în Bulgaria, iar sursele precise ale restricĠiilor bugetare slabe sunt subiect de dezbateri. Dobrescu
(992), Dăianu (993), Croitoru (994), Popa (997) s-au concentrat pe creditul comercial ca
sursă a restricĠiilor bugetare slabe úi a cauzelor arieratelor între întreprinderi; Perotti úi Cărare
(997) s-au concentrat pe creditul bancar; Croitoru (997 b), Schaffer úi Turley (998), pe
arieratele de impozite.
Prezentul studiu este rezultatul preliminar al unui program mai vast de cercetare, care se înscrie
în tendinĠa relativ recentă, menĠionată mai sus, privind identificarea surselor de slăbire a
restricĠiilor bugetare úi măsurarea fluxurilor financiare dintre firmele în dificultate financiară úi
agenĠii care le asistă. Derularea programului menĠionat este posibilă datorită spijinului financiar
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oferit de Open Society Institute (prin intermediul Centrului Român de Politici Economice),
Banca Mondială úi Uniunea Europeană în cadrul programului de cercetare ACE PHARE-998.
Înainte de a trece la analiza propriu-zisă, merită să subliniem faptul că în România procesul de
restructurare a avut două componente. Una dintre componente, mai puĠin evidentă, este cea
generată de piaĠă, în care creditorii individuali au încercat să-úi disciplineze debitorii prin
impunerea de constrângeri bugetare tari la nivelul debitorului. Cealaltă componentă au
reprezentat-o programele guvernamentale care au încercat să restructureze întreprinderile de stat,
principalii actori în raport cu care conceptul de constrângeri bugetare slabe/tari are relevanĠă în
mod neechivoc. Aceste programe úi-au asumat rolul de a impune restricĠii bugetare tari la nivelul
întreprinderilor, dar au avut de suferit deoarece nu au fost credibile, nu au fost protejate
împotriva hazardului moral úi nu au stabilit recompense pentru restructurările de succes úi
penalităĠi pentru comportamentele pasive. Ele au contribuit mai ales la crearea de noi distorsiuni
economice.
Scala constrângerilor bugetare la nivel microeconomic pe care o vom prezenta în acest studiu
este rezultanta combinării dintre restructurarea determinată de piaĠă úi efectele generate de
programele de restructurare úi de întărire a disciplinei financiare în economie. Deúi în acest
moment datele ne permit să evidenĠiem această scală doar pentru anii 995-998, prezentarea
programelor úi a măsurilor de politică economică prin care s-a Ġintit la restructurarea sectorului
întreprinderilor de stat úi a măsurilor destinate să amelioreze disciplina financiară merită să fie
completă, incluzând măsurile dezvoltate în perioada 999-200.
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2. POLITICA DE RESTRUCTURARE A ÎNTREPRINDERILOR

ùI DISCIPLINA FINANCIARĂ ÎN ROMÂNIA
Pentru a da substanĠă afirmaĠiei noastre anterioare, potrivit căreia unele măsuri de restructurare a
întreprinderilor sau de impunere a disciplinei financiare au avut efecte de distorsionare a
structurii stimulentelor, generând astfel forĠe contrare obiectivului restructurării întreprinderilor,
vom trece în revistă pe cele mai relevante dintre ele.
În mod implicit, primii paúi către restricĠii bugetare tari au fost politicile iniĠiale ale tranziĠiei,
care au eliminat multe dintre restricĠiile bugetare slabe inerente planificării centralizate. RenunĠarea la fondurile primite de la bugetul de stat pentru investiĠii, întreruperea accesului automat al
întreprinderilor la finanĠarea bancară, eliminarea regulii preĠurilor stabile la materii prime úi
materiale etc. au determinat întreprinderile să găsească soluĠii alternative pentru a depăúi noile
restricĠii bugetare. Cel mai adesea, aceste soluĠii au luat forma arieratelor de plăĠi.
Trendul ascendent al arieratelor a fost un bun suport pentru lobby-ul industrial ca să convingă
decidenĠii de politică economică de iminenĠa pericolului destabilizării financiare a României. Lipsa
de experienĠă úi-a spus cuvântul, astfel că în luna august 99 autorităĠile au anunĠat intenĠia de a
compensa creditul comercial restant prin acordarea de credite bancare. Astfel, BNR a fost nevoită să
crediteze sectorul bancar pentru a sprijini întreruperea ciclului de neplăĠi. Hazardul moral a apărut
imediat ce întreprinderile de stat s-au convins că promisiunea Guvernului va fi respectată. În cele
patru luni care au precedat momentul efectiv al compensărilor, arieratele între întreprinderi au crescut
de două ori: de la aproape 2 la sută din produsul intern brut în iulie 99, arieratele între
întreprinderi au ajuns la circa 50 la sută la sfârúitul anului (Khan, 992). Mai mult, arieratele totale au
atins la sfârúitul anului 99 aproximativ 8 la sută din PIB. Schema compensării globale a utilizat
resursele băncilor pentru a reduce dificultăĠile financiare ale întreprinderilor de stat úi a condus la
apariĠia de noi credite neperformante úi la eliminarea de pe piaĠa creditului a unor firme profitabile.
În mod paradoxal, reacĠia decidenĠilor de politică economică la acest efect a constituit-o o serie de
măsuri intervenĠioniste úi de ,,operaĠiuni de salvare”, care au produs noi „zgomote” în economie:
– identificarea creditelor neperformante din bilanĠurile băncilor comerciale úi schimbarea lor
pentru obligaĠiuni guvernamentale (Legea nr. 7/992) purtătoare de dobânzi cu mult sub
dobânda de refinanĠare, ceea ce a obligat Banca NaĠională a României să finanĠeze diferenĠa
de dobândă;
– recapitalizarea băncilor (trei bănci de stat au primit în 992 suma de 50 miliarde lei);
recapitalizarea unor întreprinderi de către Fondul ProprietăĠii de Stat;
– reeúalonarea, reducerea sau anularea unor datorii ale întreprinderilor către bugetul statului,
către bănci sau furnizori în cadrul ,,izolării financiare” rezultate din OrdonanĠa Guvernului
nr. 3/ 995. Programul de izolare financiară a constituit un episod relevant pentru modul în
care intervenĠionismul statal a dus la slăbirea restricĠiilor bugetare la nivel microeconomic
(Croitoru, 996).
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În februarie 997, programul izolării financiare a fost declarat de guvern un eúec úi a fost stopat.
Un nou program de restructurare a fost lansat, program care a vizat închiderea sau lichidarea
întreprinderilor cu pierderi. Prin noul program de restructurare a fost stabilit un grup de
întreprinderi din industrie úi agricultură, societăĠi comerciale úi regii autonome care au fost
plasate sub directa monitorizare a Guvernului. În anul 996, întreprinderile industriale incluse în
program acumulaseră 80 la sută din pierderile sectorului de stat.
S-a convenit ca un număr de societăĠi comerciale din industrie (între 37 úi 42, cumulând 20 la sută
din pierderile totale ale sectorului de stat) să fie lichidate sau privatizate până la sfârúitul anului
997, iar 0 dintre aceste societăĠi comerciale să fie lichidate până la sfârúitul lunii aprilie 997.
Regiile autonome care furnizează utilităĠi publice au făcut obiectul unor planuri individuale de
restructurare. Nu a fost stabilit ca acestea să fie privatizate într-un termen scurt, dar s-a prevăzut
ca unele activităĠi de distribuĠie să fie oferite spre privatizare.
De asemenea, un al doilea grup de 8 regii autonome, în special din minerit (contând pentru 25 la
sută din totalul pierderilor sectorului de stat), a fost supus unor programe de restructurare în
vederea reducerii pierderilor cu 50 la sută până la sfârúitul anului 997. Companiile rezultate în
urma procesului de restructurare urmau să fie privatizate. Privit retrospectiv, programul de
restructurare a regiilor de exploatare a cărbunelui s-a încheiat cu succes.
Pentru programul de restructurare din agricultură privatizarea a constituit principala metodă de
restructurare. Totuúi, în cazul unor întreprinderi de creútere a porcilor úi a păsărilor, pentru un
număr de ferme care nu puteau fi privatizate până la sfârúitul anului 997 s-a prevăzut lichidarea
judiciară.
Una dintre cele mai eficiente măsuri pentru accelerarea restructurării întreprinderilor de stat, care a
fost cuprinsă în programul de restructurare lansat în 997, a constituit-o transformarea în societăĠi
comerciale a fostelor regii autonome (sau numai părĠi ale acestora). Prin aceasta s-a sperat că noile
entităĠi rezultate vor fi confruntate cu disciplina financiară impusă de către celelalte întreprinderi úi
de către bănci, chiar dacă privatizarea lor nu va fi posibilă pe termen scurt. ExperienĠa ulterioară
transformării regiilor autonome în societăĠi naĠionale a demonstrat că Guvernul a trebuit să se
implice în garantarea împrumuturilor externe ale producătorilor de energie, împrumuturi pe care
statul român le rambursează în prezent în locul întreprinderilor respective.
Programul de restructurare iniĠiat în 997 nu a reprezentat o nouă abordare a restructurării
întreprinderilor. El a avut doar avantajul că s-a derulat după liberalizarea preĠurilor de la
începutul anului respectiv. Prin liberalizarea preĠurilor úi a pieĠei valutare Guvernul a declanúat
un proces de eliminare a distorsiunilor din economie, care a determinat o schimbare pozitivă în
structura stimulentelor. Reducerea subvenĠiilor acordate prin restricĠionarea pieĠei valutare sau
prin controlul preĠurilor la energie a constituit o presiune pentru creúterea eforturilor interne ale
întreprinderilor în vederea restructurării.
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Deúi nu afectează esenĠa, există úi diferenĠe între abordarea programului de restructurare condus
de Guvern, lansat în 997, úi cele anterioare. În primul rând, programul a fost conceput pe două
orizonturi de timp. Aceasta sugerează că se conta pe efectul de demonstraĠie: într-o primă fază,
într-un orizont scurt, urma să fie închis un număr relativ mic de întreprinderi. S-a sperat că
această abordare va determina creúterea eforturilor managerilor pentru îmbunătăĠirea rezultatelor
întreprinderilor programate pentru lichidare sau privatizare, astfel încât să găsească cumpărători
în răstimpul de care beneficiau. În al doilea rând, se pare că s-a contat mai mult pe o voinĠă
politică fermă, care să sprijine programul. Pentru a se asigura că această voinĠă nu va fi înfrântă,
periclitând realizarea programului, Fondul ProprietăĠii de Stat (însărcinat de Parlament cu
îndeplinirea politicii de privatizare) a fost subordonat în mod direct Guvernului. Totuúi, voinĠa
politică pe care s-a contat nu s-a manifestat la nivelul necesar restructurării. Chiar dacă ar fi avut
magnitudinea necesară, voinĠa politică nu ar fi fost însă suficientă. Numai închiderea unui număr
de întreprinderi cu pierderi, în cadrul unui program cu orizont limitat de timp, nu ar fi oferit
garanĠia că alte întreprinderi cu pierderi nu ar fi supravieĠuit în viitor. Singurul mecanism care
garantează că procesul de restructurare poate fi continuu îl constituie crearea restricĠiilor
bugetare tari la nivelul întreprinderilor. Aceste restricĠii trebuie să reprezinte componenta
principală a structurii stimulentelor din economie.
Similar programului de „izolare financiară” declanúat în 995, úi programul din 997 a avut
trăsături care l-au împiedicat să conducă la rezultatele pozitive aúteptate:
– nu s-a axat pe modificarea structurii stimulentelor, permiĠând astfel acumularea de arierate la
buget úi către ceilalĠi creditori;
– a inclus ca principală componentă (descrisă mai sus) intervenĠia Guvernului în procesul de
restructurare. Acest program a menĠinut paradigma pe care au fost fondate úi programele de
,,restructurare condusă de Guvern”, elaborate anterior. Însăúi ideea că programul de
restructurare trebuie condus de Guvern pare să indice o încredere scăzută în capacitatea pieĠei
de a ,,conduce” procesul;
– criteriul angajat pentru selectarea societăĠilor comerciale cu capital de stat care trebuiau
restructurate prin lichidare l-a constituit, úi de data aceasta, volumul pierderilor nominale.
Acelaúi criteriu a fost folosit úi în cadrul programului ,,izolării financiare”, care a fost
declanúat în 995 úi stopat în aprilie 997, datorită ineficienĠei. Aceasta sugerează că
programul de restructurare declanúat în 997 a avut la bază ideea (pe care a fost fondat úi
programul anterior) că Guvernul este într-o poziĠie mai bună decât piaĠa pentru a realiza
restructurarea societăĠilor comerciale cu pierderi. Mai mult, printre aceste societăĠi
comerciale incluse în program au fost, în bună măsură, întreprinderile care au parcurs úi
vechiul program.
În paralel cu iniĠierea de programe care priveau restructurarea unui număr limitat de întreprinderi
au fost lansate úi programe de îmbunătăĠire a disciplinei financiare din economie. S-ar putea
spune că, privit cronologic, după 997 accentul pus pe programele de restructurare focalizate pe
un număr dat de întreprinderi a fost deplasat spre crearea de reguli care să conducă la
îmbunătăĠirea disciplinei financiare în economie. De obicei, aceste reguli au fost create prin
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ordonanĠe ale Guvernului, Ġintind diminuarea blocajului financiar úi a pierderilor din economie,
sau prin prevederi incluse în acordurile stand-by încheiate cu Fondul Monetar InternaĠional sau
în programele de reforme structurale convenite cu Banca Mondială. Din păcate însă, normele
cuprinse în respectivele ordonanĠe nu au Ġintit impunerea de constrângeri bugetare tari la nivelul
întreprinderii, ci au constituit mai degrabă calea prin care unele întreprinderi de stat au intrat în
scheme de reeúalonare a datoriilor.
Principalele scheme create în vederea reducerii blocajului financiar în perioada 990-996, dar
care nu au contribuit úi la întărirea disciplinei financiare din economie, au fost prezentate mai
sus. Prevederile formulate în schemele de îmbunătăĠire a disciplinei financiare în vederea
diminuării blocajului financiar începând cu 997 sunt analizate în continuare, cu menĠionarea
anului în care au fost utilizate cu preponderenĠă.
Ɣ

În 997 s-a permis întreprinderilor în mod explicit utilizarea instrumentelor úi mecanismelor
creditului comercial. ùi până la apariĠia reglementărilor respective aceste instrumente au fost
la îndemâna întreprinderilor, dar nu au fost utilizate, acesta fiind un semnal că nu existau
stimulente pentru utilizarea lor. Utilizarea instrumentului creditului comercial depinde de
deciziile creditorilor úi ale debitorilor úi de sănătatea lor financiară. Băncile nu vor accepta la
plată cambii sau alte titluri de comerĠ dacă în economie există o pondere însemnată de datorii
neperformante.

Ɣ

Crearea schemelor de preschimbare a datoriilor către buget în acĠiuni ale statului (debt-equity
swap) la unele întreprinderi cu capital majoritar de stat sau privat (998, 2000 úi 200). Cea
mai nocivă din punctul de vedere al disciplinei financiare a fost OrdonanĠa de UrgenĠă a
Guvernului nr. 205/2000. În mod potenĠial, prevederile din ordonanĠă făceau loc efectelor
nocive pe următoarele rute:
– útergerea úi nu preschimbarea pe acĠiuni a datoriilor. Din moment ce statul era deja
acĠionar majoritar la unele companii, sau chiar singurul acĠionar, operaĠiunea de
debt-equity swap ar fi avut ca rezultat útergerea unei părĠi a datoriilor;
– renaĠionalizarea sau naĠionalizarea unor companii private. Statul ar fi apărut ca acĠionar
majoritar la întreprinderi care erau în proprietate exclusiv privată înainte de declanúarea
operaĠiunii sau ar fi redevenit acĠionarul principal la întreprinderi privatizate;
– reducerea datoriilor unor întreprinderi prin anularea penalităĠilor sau prin luarea în
considerare a valorii paritare în procesul de conversie;
– extinderea hazardului moral úi apariĠia unor confuzii generate de coexistenĠa cu alte
ordonanĠe similare (OrdonanĠa Guvernului nr. 5/998). LegislaĠia nu prevedea clar ce se
întâmplă dacă pentru acelaúi debitor unii creditori decideau executarea forĠată, aúa cum
permitea OrdonanĠa Guvernului nr. 5/998, iar alĠi creditori sau debitori preferau
conversia datoriilor, aúa cum permitea, dar fără să fie obligatoriu, OrdonanĠa Guvernului
nr. 205/2000.
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Efectele OrdonanĠei Guvernului nr. 205/2000 au fost foarte limitate în practică, deoarece aceasta
(suspendată în februarie úi abrogată în iunie 200 prin Legea nr.295/200) nu a funcĠionat decât
o scurtă perioadă de timp. Totuúi schemele de transformare a datoriilor companiilor în acĠiuni ale
statului nu au dispărut. Guvernul a adoptat în luna mai 200 o OrdonanĠă de UrgenĠă (nr. 62/7
mai 200) care a selectat 28 de întreprinderi pentru care statul putea transforma datoriile acestora
în acĠiuni, la par value. Cele 28 de companii nu au reuúit să achite serviciul datoriei garantate de
stat úi astfel au acumulat datorii către Ministerul de FinanĠe. Numai simplul fapt că tranzacĠiile
puteau avea loc reprezenta un transfer de valoare de la sectorul guvernamental către întreprinderi, date fiind performanĠele slabe ale companiilor respective. Pe lângă implicaĠiile de hazard
moral, operaĠiunea respectivă avea úi slăbiciuni provenind din faptul că printre cele 28 de
întreprinderi se găseau unele recent privatizate sau în care statul era acĠionar majoritar, astfel că
ele puteau deveni sută la sută întreprinderi de stat. OrdonanĠa de UrgenĠă nr. 62/200 a fost
abrogată de OrdonanĠa de UrgenĠă nr. 5/200.
Ɣ

Limitarea prin norme a creúterii obligaĠiilor întreprinderilor către trei furnizori de utilităĠi
(Conel, Romgaz úi Petrom) comparativ cu nivelul stabilit pentru o dată anterioară. Această
regulă a fost prezentă în toate acordurile încheiate cu FMI începând cu 997. În unele
versiuni (de exemplu, în prima parte a anului 2000) a fost prevăzut ca nivelul nominal al
obligaĠiilor către cei trei furnizori de utilităĠi să nu crească în termeni nominali, deúi inflaĠia
proiectată pentru anul 2000 era de peste 25 la sută. În alte versiuni limitarea s-a făcut prin
prevederea unei anumite reduceri în termeni reali a obligaĠiilor (partea a doua a anului 2000
úi anul 200). În pofida faptului că monitorizarea a fost foarte strânsă, reducerile prevăzute
nu au fost atinse.

Ɣ

Limitarea prin norme a creúterii arieratelor de impozite ale celor trei furnizori de utilităĠi (anii
2000 úi 200). În anul 2000, în scopul limitării creúterii arieratelor către buget ale furnizorilor
de utilităĠi s-au adoptat norme (prin lege) care au Ġintit înăsprirea tratamentului aplicat răuplatnicilor de impozite – măsurile (i) úi (ii) – úi ajustarea preĠurilor la energie.

(i) S-a considerat că stabilirea unei ierarhii legale în efectuarea plăĠilor, prin care s-a acordat o
prioritate mai mare obligaĠiilor către bugetul statului úi celor către utilităĠile publice, în
detrimentul plăĠii salariilor, va da rezultate. În mod concret, salariile puteau rămâne prima
prioritate numai pentru sumele care nu depăúeau salariul mediu pe economie. Această regulă a
determinat o reacĠie de împotrivire foarte puternică din partea sindicatelor. Măsura nu avea úanse
de reuúită din moment ce nu exista nici un stimulent ca întreprinderile să respecte ierarhia úi să
plătească impozitele datorate.
(ii) De asemenea, corelarea salariilor úi bonus-urilor managementului úi a salariilor angajaĠilor
din întreprinderile de stat cu performanĠele înregistrate în reducerea arieratelor a fost o măsură
căreia i s-a acordat ex ante o mare úansă de reuúită în creúterea disciplinei financiare. Acest ultim
mecanism a fost promovat prin OrdonanĠa Guvernului nr. 58/2000, contestată în justiĠie de către
sindicate. Aparent, schema a dat rezultatele scontate, dar când ordonanĠa a fost abrogată
(începutul anului 200), arieratele întreprinderilor către buget au crescut foarte mult, ceea ce ar
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putea sugera că raportările lotului respectiv de întreprinderi privitoare la volumul arieratelor au
fost subevaluate în anul 2000 úi au fost aduse la nivelul lor real imediat după ce sancĠiunile
prevăzute de ordonanĠă au fost anulate.
(iii) În acelaúi scop al reducerii arieratelor de impozite ale utilităĠilor publice au fost permise
ajustări mai frecvente ale tarifelor la energia electrică úi la gaze. Totuúi, ajustarea tarifelor a fost
insuficientă în raport cu modificările cursului de schimb úi cu reducerea capacităĠilor de
producĠie úi a forĠei de muncă excedentare. Astfel, modificarea tarifelor nu a jucat un rol esenĠial
în reducerea arieratelor de impozite.
În anul 200, prin OrdonanĠa de UrgenĠă a Guvernului nr. 79/7 iulie 200 s-a instituit un
mecanism similar celui din anul precedent, ale cărui rezultate au fost îndoielnice. Componentelecheie ale noii scheme erau următoarele:
– toate întreprinderile cu capital majoritar de stat au avut obligaĠia să întocmească programe
pentru reducerea arieratelor;
– salariile managementului au fost corelate cu îndeplinirea sarcinilor asumate prin programele
de reducere a arieratelor în următorul mod: salariul de bază era echivalent cu salariul unui
secretar de stat (în anul 2000 echivalentul salariului unui subsecretar de stat) úi putea fi
suplimentat cu 50 la sută în fiecare lună sau redus cu până la 30 la sută, depinzând de
realizarea programului;
– salariul pentru restul personalului a fost indexat Ġinând seama de productivitatea muncii, cu
condiĠia ca indicele productivităĠii muncii să nu fie devansat de indicele salariilor.
Comparativ cu schema din anul 2000, schema din anul 200 acoperă toate întreprinderile cu
capital majoritar de stat. Totuúi, aceasta nu constituie un avantaj din moment ce schema are
câteva slăbiciuni de natură să-i pună sub semnul întrebării eficacitatea. În primul rând, la fel ca úi
în schema anterioară, aprobarea programelor s-a făcut de către Guvern, după ce acestea au fost
analizate de ministerele de resort. Aceasta înseamnă că programele sufereau, în mod potenĠial de
arbitrar úi puteau fi subiectul concesiilor. În al doilea rând, indexarea salariilor în funcĠie de
productivitatea muncii creează presiuni pentru manipularea indicelui productivităĠii muncii.
Chiar úi fără manipulări, indicele productivităĠii muncii într-o economie cu restricĠii bugetare
slabe este viciat de producĠia pe stoc. În al treilea rând, ca úi în anul anterior, exerciĠiul bugetar a
început abia în a doua jumătate a anului, ceea ce a alterat din start eficacitatea sa.
Unele măsuri dezvoltate în anii 999 úi 2000 au fost mai degrabă orientate către răsplătirea
comportamentelor pozitive (de exemplu, plata la timp a obligaĠiilor fiscale curente) decât către
penalizarea indisciplinei financiare. Un exemplu clar l-au oferit prevederile OrdonanĠei de
UrgenĠă a Guvernului nr. 68/999 úi ale OrdonanĠei de UrgenĠă a Guvernului nr. 63 din 9
octombrie 2000. Aceasta din urmă a introdus următorul mecanism:
– a suspendat până la 5 decembrie toate penalităĠile acumulate datorită neplăĠii la timp a
obligaĠiilor datorate bugetului de stat;
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– a stabilit ca volumul penalităĠilor să depindă invers proporĠional de data achitării principalului, astfel: pentru cei care ar fi plătit principalul până la 3 octombrie penalităĠile se anulau, pentru cei care plăteau principalul până la sfârúitul lunii noiembrie penalităĠile datorate ar
fi fost reduse cu 60 la sută, iar pentru aceia care ar fi plătit principalul până la 5 decembrie
penalităĠile ar fi fost reduse cu 40 la sută.
Acelaúi gen de măsuri au fost promovate úi pentru a stimula plata impozitelor de către producătorii úi importatorii de alcool. Pentru producătorii úi importatorii de alcool care demonstrau că la
data de  noiembrie 2000 nu aveau datorii către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale
de stat sau către fondurile speciale, accizele erau reduse cu 50 la sută. O reducere de 50 la sută a
taxelor vamale era permisă pentru producătorii de alcool care, deúi aveau datorii neplătite la
timp, iniĠiau măsuri de stingere a lor până la 3 decembrie, în trei tranúe egale.
Acest gen de măsuri conĠine nucleul hazardului moral. AgenĠii economici pot anticipa că
asemenea măsuri se vor repeta úi pot decide amânarea plăĠii impozitelor curente pentru exerciĠiul
fiscal viitor. Aceasta este, probabil, una dintre principalele cauze care a determinat ca astfel de
măsuri (promovate prin OrdonanĠele de UrgenĠă ale Guvernului nr. 68/999 úi 63/2000) să conducă numai la rezultate slabe. În plus, asemenea măsuri pot genera úi efecte de slăbire a
competiĠiei între agenĠii economici. De exemplu, din moment ce numai unii dintre plătitorii de
impozite au fost capabili să îndeplinească condiĠiile cerute de ordonanĠă pentru a beneficia de
reducerea cu 50 la sută a accizelor, rezultă că ceilalĠi au plătit impozite sau penalităĠi mai mari,
ceea ce i-ar fi putut scoate de pe piaĠă. Dar, într-o economie în care restricĠiile bugetare sunt
slabe, rău-platnicii sunt toleraĠi úi hazardul moral există, rezultatul final al ordonanĠei nu a fost
scoaterea de pe piaĠă a producătorilor care nu au îndeplinit condiĠiile cerute de ordonanĠă, ci doar
creúterea arieratelor către bugetul general consolidat. În final, ordonanĠa a produs mai degrabă o
slăbire a restricĠiilor bugetare la nivel microeconomic.
În anii 2000 úi 200, un accent deosebit s-a pus pe reconsiderarea execuĠiei creanĠelor bugetare.
Prin OrdonanĠa de UrgenĠă a Guvernului nr. 222/25 noiembrie 2000 s-a încercat corectarea unor
măsuri promovate printr-o altă ordonanĠă emisă în 996 (OrdonanĠa Guvernului nr. 5/996
privind întărirea disciplinei financiar-valutare). Au fost introduse măsuri care s-au referit la
scutirile úi înlesnirile acordate la plata obligaĠiilor către buget legate de următoarele aspecte:
– redefinirea listei specifice de posibile înlesniri pentru a include amânarea, reeúalonarea,
exceptarea sau reducerea obligaĠiilor bugetare acumulate de întreprinderi, în vederea creúterii
úanselor de privatizare. ObligaĠiile către bugetul asigurărilor sociale de stat úi contribuĠiile
suplimentare pentru pensii, ambele datorate de angajator, nu au făcut obiectul înlesnirilor;
– datornicilor care au beneficiat de înlesniri li s-a interzis să ia parte la tranzacĠii de privatizare
în calitate de cumpărători. Prevederile legale nu stabileau în mod clar de ce cumpărarea de
către datornici a acĠiunilor la o companie aflată în proces de privatizare a fost interzisă, orice
altă tranzacĠie fiind posibilă;
– procedurile de executare silită a obligaĠiilor nu mai puteau fi stopate prin simpla completare a
cererii pentru înlesniri la plată, ci doar după aprobarea cererii. În plus, s-a introdus obligaĠia
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ca cererea să fie însoĠită de plata a 0,5 la sută din suma care constituie subiect de înlesnire.
Prin această prevedere s-a eliminat un mecanism automat de amânare a executării silite a
obligaĠiilor către buget úi de reducere a cererilor care nu aveau úanse de a fi aprobate, dar
erau efectuate pentru a amâna plata obligaĠiilor la buget;
– componenta discreĠionară a acordării înlesnirilor la datoriile către Ministerul FinanĠelor
Publice (pentru bugetul de stat), Ministerul Muncii úi ProtecĠiei Sociale (pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat) úi AgenĠia NaĠională Pentru Ocuparea ForĠei de Muncă (fondul de
úomaj) a fost redusă prin instituirea obligativităĠii ca orice înlesnire să aibă aprobarea
Guvernului. Tuturor celorlalte bugete creditoare li s-a cerut ca procedurile úi competenĠele
create prin reglementări interne să fie aprobate de Ministerul FinanĠelor Publice.
Regimul de aplicare a OrdonanĠei de UrgenĠă a Guvernului nr. 222/2000 a fost modificat prin
emiterea OrdonanĠei de UrgenĠă a Guvernului nr. 43/200. Conform acesteia din urmă, Ministerul FinanĠelor Publice úi Ministerul Muncii úi SolidarităĠii Sociale au emis propriile norme
interne pentru a trata cererile de înlesniri fiscale ale agenĠilor economici. Normele emise de
Ministerul Muncii úi SolidarităĠii Sociale prin Ordinul ministrului nr.98/200 (publicat în
Monitorul Oficial nr. 22/2 mai 200), cât úi normele proiectate de Ministerul FinanĠelor
Publice, dar nepublicate, au Ġintit reducerea „discreĠionarismului” conĠinut în OrdonanĠa de
UrgenĠă a Guvernului nr. 222/2000. În special două instrumente sunt proiectate să diminueze
discreĠionarismul în tratarea execuĠiei creanĠelor bugetare:
– numirea unor comisii care să hotărască înlesnirile la plată. Această regulă a mai existat în
anul 2000 sub o altă formă (Ordinul ministrului finanĠelor nr. 489/2000, publicat în
Monitorul Oficial nr. 4/3 aprilie 2000);
– obligarea plătitorului de impozite la constituirea unei garanĠii, al cărei volum nu este
specificat, pentru a fi reĠinută de minister în caz că plătitorul de impozite nu reuúeúte să
respecte planul de reeúalonare a datoriilor. În plus faĠă de Ministerul Muncii úi SolidarităĠii
Sociale, Ministerul FinanĠelor Publice a prevăzut o analiză de risc pentru fiecare debitor, în
scopul stabilirii sumei ce trebuie depusă drept garanĠie;
– Casa NaĠională de Asigurări de Sănătate, care administrează cea de-a treia mare componentă
a bugetului public, a prevăzut în normele pe care le-a emis numai posibilitatea amânării sau
reeúalonării principalului datoriei úi a penalizărilor, nu úi reducerea sau útergerea datoriilor.
Prin natura lor, instrumentele introduse nu au fost protejate împotriva discreĠionarismului.
Dimpotrivă, OrdonanĠa de UrgenĠă a Guvernului nr. 43/200 a extins până la 500 miliarde lei
limita până la care ministerele de resort pot aproba reeúalonarea datoriilor la bugetele respective
(bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat úi bugetul pentru asigurări de sănătate).
Anterior, această limită era de 00 miliarde lei (Hotărârea Guvernului nr. 65/5 decembrie
2000). În acest fel, probabil că potenĠialul de discreĠionarism a crescut.
Primul-ministru a criticat direcĠiile locale ale Ministerului FinanĠelor Publice úi ale Ministerului
Muncii úi SolidarităĠii Sociale pentru acordarea de împrumuturi cu rata dobânzii zero „prietenilor
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politici”. DeclaraĠia publică a primului-ministru s-a soldat cu anunĠul că direcĠiile locale ale celor
două ministere nu mai au permisiunea de a răspunde favorabil cererilor de reeúalonări ale
datoriilor făcute de agenĠii economici. Totuúi, reglementările curente în vigoare permit direcĠiilor
locale ale celor două ministere să soluĠioneze cereri de reeúalonări în valoare de până la  miliard
lei (sau 3 miliarde lei pentru DirecĠia finanĠelor publice a municipiului Bucureúti).
Pe lângă schemele cu aplicare generală privind acordarea unor condiĠii generoase la plata
datoriilor bugetare au existat úi măsuri ad-hoc de reeúalonare úi amânare la plată a datoriilor către
buget. În anul 200 (dar úi în anii trecuĠi) măsurile ad-hoc au fost destinate agenĠilor economici
cu capital de stat din sectorul energetic (Hotărârea Guvernului nr. 398/aprilie 200) úi pentru
producătorul integrat de oĠel CS ReúiĠa (Hotărârea Guvernului nr. 490/mai 200) úi au constat în
reeúalonarea datoriilor mai vechi către bugetul public consolidat, pentru o perioadă de 5 ani, cu o
perioadă de graĠie de 6 luni, úi în útergerea penalităĠilor acumulate pentru neplata la timp a
datoriilor. Evident, această măsură echivalează cu acordarea unui credit guvernamental cu
dobândă zero, dar care are asociate, spre deosebire de un credit cu dobândă zero, costuri derivând
din hazardul moral care o acompaniază.
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3. PRECIZĂRI METODOLOGICE
Pentru realizarea primului obiectiv al acestui studiu – oferirea unei imagini privind scala
constrângerilor bugetare la nivel microeconomic – am analizat modul în care întreprinderile
producătoare de pierderi din România îúi finanĠează pierderile. În acest scop am folosit o bază de
date detaliată a acestor întreprinderi pentru perioada 995-998. Principalele întrebări la care
vom răspunde sunt următoarele: Care este dimensiunea fenomenului constrâgerilor bugetare
slabe în România? De unde îúi obĠin finanĠarea creditorii întreprinderilor producătoare de
pierderi? Sunt creditorii dispuúi să finanĠeze întreprinderile cunoscute ca având o eficienĠă slabă?
ùi dacă este aúa, care creditori participă în procesul de operaĠiuni de salvare (bail out) a datoriilor
úi în ce măsură?
În legătură cu aspectele menĠionate, adevărata provocare o constituie evaluarea fluxurilor financiare pentru perioadele când rata inflaĠiei a fost înaltă úi volatilă. Datele contabile din bilanĠ úi
din contul de profit úi pierdere sunt grav afectate de inflaĠia înaltă. Să luăm două exemple din
997, când inflaĠia în România a depăúit 50 la sută:
(i) Datoriile nominale ale întreprinderilor producătoare de pierderi din România către bănci,
Guvern (impozite neplătite) úi creditorii comerciali au crescut, dar în termeni reali au scăzut.
Fără o analiză atentă asupra fluxurilor financiare, nu putem spune dacă creditorii participă în
procesul de stingere parĠială sau integrală a datoriilor sau, dimpotrivă, înăspresc constrângerile
bugetare ale producătorilor de pierderi.
(ii) În 997, producătorii de pierderi au avut pierderi mici înainte de a plăti dobânzile, impozitele
úi amortizarea, dar au avut pierderi mari după luarea în calcul a tuturor celorlalte costuri
financiare úi excepĠionale. Este cunoscut (vezi Schaffer 993, 998) că inflaĠia poate în mod
artificial să mărească profiturile prin practicarea costului istoric: costurile de cumpărare sunt
subestimate în funcĠie de vânzări, datorită creúterii nivelului preĠurilor în perioada scursă între
momentul cumpărării materialelor úi momentul vânzării produselor. Pe de altă parte, deoarece
inflaĠia erodează principalul unei datorii, rata înaltă a dobânzilor nominale poate să facă ca
profiturile să pară în mod eronat mici, deoarece povara serviciului datoriei nominale include de
fapt o componentă care reprezintă rambursarea principalului. În plus, dacă rămân neajustate la
inflaĠie, contul de profit úi pierdere úi bilanĠul nu captează transferurile datoriilor care apar când
dobânda este încasată la o rată reală negativă. Fără o analiză atentă asupra fluxurilor financiare,
nu putem spune că pierderile întreprinderilor din România erau mai mari sau mai mici decât
sugerează datele neajustate.
Al doilea obiectiv al acestui studiu este acela de a prezenta o recalculare cuprinzătoare atât a
profiturilor úi pierderilor întreprinderilor româneúti în funcĠie de inflaĠie, cât úi a fluxurilor
financiare dintre acestea úi creditorii lor.
Analiza noastră foloseúte o bază de date complexă a întreprinderilor din România pentru
perioada 995-998, acoperind virtual toate întreprinderile nefinanciare din România. Dispunem
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de date pentru aproape 9 000 de întreprinderi care sunt sau au fost de stat; în plus, avem date
agregate ale restului de firme din sectorul întreprinderilor. Am clasificat aceste întreprinderi în
trei grupe. Prima grupă cuprinde principalii furnizori de utilităĠi din România (Renel, Romgaz,
SNCFR, Petrom). A doua grupă include întreprinderile deja existente înainte ca România să
înceapă procesul de tranziĠie la economia de piaĠă, altele decât cele menĠionate anterior, úi sunt
sau au fost în proprietatea statului. Cea de-a treia categorie este compusă din toate întreprinderile
româneúti nou-apărute după 989, aflate în proprietate privată. Vânzările totale úi ocuparea forĠei
de muncă sunt împărĠite 50/50 între întreprinderile din grupele întâi úi a doua, pe de o parte, úi
cele nou- înfiinĠate în proprietate privată, pe de altă parte. Cea de a doua grupă menĠionată mai
sus se împarte la rândul ei în trei subcategorii, astfel încât clasificarea finală se compune din úase
grupe: „furnizori de utilităĠi”, „întreprinderi cu pierderi cronice” (definite ca întreprinderi care
produc pierderi mai mari de 5 miliarde lei calculate în preĠurile anului 997 – aproape  milion
dolari – în 996-998 inclusiv), „alte întreprinderi producătoare de pierderi mari” (întreprinderi
care produc pierderi mai mari de 5 miliarde lei calculate în preĠurile anului 997, altele decât
cele care produc pierderi în mod continuu), „alte întreprinderi producătoare de pierderi în anul t”,
„alte întreprinderi de stat sau foste întreprinderi de stat profitabile” úi „restul economiei”. Datele
pe categorii de întreprinderi sunt prezentate în tabelul .
Datele din tabelul  evidenĠiază concluzia că întreprinderile impun constrângeri bugetare tari una
asupra celeilalte. Principalele surse de finanĠare pentru întreprinderile producătoare de pierderi
sunt creúterea arieratelor fiscale úi creúterea creditelor bancare. Nu vom explora acum
implicaĠiile de detaliu asupra restructurării întreprinderilor. Aici reamintim doar că restructurarea
sectorului real depinde de existenĠa constrângerilor bugetare tari úi că procesul de restructurare
poate fi accelerat ca răspuns al întăririi constrângerilor bugetare. Chiar dacă un creditor slab
compensează întreprinderea debitoare pentru pierderea de resurse financiare pe care aceasta a
înregistrat-o datorită faptului că un alt creditor a devenit puternic, restructurarea întreprinderii
poate fi accelerată ca urmare a anticipaĠiilor generate la nivelul întreprinderii debitoare că toĠi
creditorii pot deveni fermi în recuperarea datoriilor. Este evident că aceasta s-a întâmplat în
România pentru cel puĠin câteva categorii de întreprinderi în perioada 995 - 998. De exemplu,
în anul 998 comparativ cu anul 995, în pofida creúterii semnificative a obligaĠiilor fiscale,
volumul real al creditelor bancare úi al creditelor comerciale primite de către întreprinderile
producătoare de pierderi cronice a scăzut în termeni reali. Ca răspuns, datele arată că nivelul
ocupării forĠei de muncă din cadrul acestor categorii de întreprinderi a scăzut cu aproape 50 la
sută în 998 comparativ cu anul 995. Această reducere a numărului de locuri de muncă s-a
datorat în mod evident úi recesiunii economice din anii 997 úi 998 (continuată úi în 999), dar
reprezintă o dovadă clară a restructurării „defensive”. Tabelul  arată, de asemenea, că alte
întreprinderi de stat/privatizate producătoare de pierderi s-au confruntat cu un puternic declin al
ocupării forĠei de muncă úi chiar úi întreprinderile profitabile, de stat úi privatizate, úi-au redus
numărul locurilor de muncă, dar la o rată mai scăzută. Comparativ, ocuparea forĠei de muncă în
sectorul privat nou creat a cunoscut o creútere rapidă.
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Tabelul 1: Indicatori pe categorii de întreprinderi
Întreprinderi de stat úi foste întreprinderi de stat

TOTAL
UtilităĠi

Întreprinderi
cu pierderi
cronice

Întreprinderi
cu pierderi
mari

Alte
întreprinderi
cu pierderi

Întreprinderi
profitabile

Restul
economiei

Numărul de întreprinderi
995

n.a.

4

5

55

 854

5 288

n.a.

996

n.a.

4

5

68

2 299

6 54

n.a.

997

n.a.

4

5

26

2 524

6 29

n.a.

998

n.a.

2

5

260

3 470

4 749

n.a.

Total ocupare forĠă de muncă (persoane)
995

4 822 03

332 890

75 377

230 878

262 869

2 462 840

 357 249

996

5 77 023

320 862

64 403

366 74

278 267

2 423 797

 623 520

997

4 879 3

342 488

38 624

256 96

272 975

2 23 20

 745 43

998

5 072 048

89 395

94 842

435 460

390 30

 608 93

2 453 0

Creúterea anuală a ocupării, în %
(nr. angajaĠi actuali faĠă de anul anterior în întreprinderile care au raportat date pentru cei patru ani)
995

0,3

-6,6

-7,6

-8,3

-6,4

-5,5

23,8

996

2,0

-3,6

-6,6

-5,3

-3,5

-3,5

20,3

997

-,0

-2,0

-5,8

-3,6

-6,0

-7,

5,7

998

6,8

0,3

-3,5

-8,9

-20,3

-0,7

4,9

Vânzările totale (miliarde lei, în preĠurile medii ale anului 1998)
995

800 064

58 992

6 954

25 485

4 636

305 487

378 50

996

927 760

63 650

6 895

59 004

7 602

32 50

449 08

997

759 065

9 533

4 562

23 767

5 700

233 04

380 489

998

604 283

24 696

9 654

47 967

9 074

37 422

365 469

Structura pe forme de proprietate în 1998 (număr de întreprinderi)
Private

n.a.

0

3

97

 746

3 222

n.a.

De stat

n.a.

2

48

60

 585

 456

n.a.

n.a. = nu sunt date disponibile

22

Banca NaĠională a României
Caiete de studii, septembrie 2002

4. CUANTIFICAREA EFECTELOR INFLAğIEI
Datele din tabelul următor arată că în România, în perioada de tranziĠie, inflaĠia a fost deopotrivă
mare úi volatilă, inclusiv în perioada pentru care noi dispunem de date pentru a estima
magnitudinea restricĠiilor bugetare la nivel microeconomic.
Tabelul 2: InflaĠia în România, 1994-1998
(%)

Rata inflaĠiei, calculată pe baza IPC
Anul

medie anuală

dec./dec.

994
995

36,7
32,3

6,7
27,8

996
997
998

38,8
54,8
59,

56,9
5,4
40,6

InflaĠia poate avea efecte devastatoare asupra conturilor financiare ale întreprinderii în multe
moduri. În acest capitol prezentăm un rezumat al metodologiei dezvoltate de Schaffer (2000 b)
pentru analizarea úi cuantificarea acestor efecte, pe care o corelăm cu identificarea úi măsurarea
constrângerilor bugetare slabe din România.
Întreprinderile din România, la fel ca întreprinderile din aproape toate celelalte Ġări, practică
contabilitatea de angajamente (conturi exprimate în costuri istorice). În bilanĠ se înregistrează
activele curente úi datoriile la preĠul nominal de cumpărare, iar în contul de profit úi pierdere se
înregistrează veniturile, costurile úi profiturile exprimate în costuri istorice. Efectele inflaĠiei
asupra bilanĠului úi profitului pot fi rezumate după cum urmează: (pentru detalii vezi Schaffer,
2000):
– în activul bilanĠului, creúterea nivelului preĠurilor materiilor prime în timp ce acestea sunt
transformate în produse determină scriptic o majorare inflaĠionistă a stocurilor M. În pasivul
bilanĠului, efectul acesteia este o creútere fictivă a profitului: costurile C sunt micúorate din
moment ce, de fapt, ele sunt costurile exprimate în preĠurile la momentul cumpărării (când
preĠul era mai mic), în timp ce veniturile sunt la nivelul preĠurilor la momentul vânzărilor
(când preĠul era mai mare). La o primă aproximare, dimensiunea acestui efect este p&M , unde
p este logaritmul preĠurilor úi p& este rata inflaĠiei;
– explicaĠia pentru care p&M este doar o aproximare a impactului inflaĠiei asupra bilanĠului úi
profitului este aceea că stocurile apar în înregistrările contabile ale întreprinderii la costul
istoric sau la preĠul de cumpărare. Activele întreprinderii sunt astfel subevaluate comparativ
&
cu nivelul actual al preĠurilor. În timp ce acumularea nominală a stocurilor M
supraestimează acumularea (reală) a stocurilor, estimarea acumulării reale a stocurilor prin
&− p&M va subestima adevărata valoare. Modul corect de estimare constă, de fapt, în a
M
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reevalua stocurile M la nivelul actual al preĠurilor úi apoi în estimarea câútigului de capital,
scriptic, asupra stocului reevaluat. Notăm stocurile reevaluate cu M̂ , úi astfel acumularea în
•

termeni reali a stocurilor devine M̂ − p M̂ ;
– notăm creditul comercial acordat sau creanĠele asupra clienĠilor (primibile) cu TCE. Pe partea
de active a bilanĠului, creúterea activelor totale este supraestimată cu p&TCE ; în contul de
profit úi pierderi, veniturile úi deci profiturile sunt supraestimate cu această sumă datorită
decalajului dintre momentul vânzării producĠiei úi cel în care clientul face plata propriu-zisă
(când se achită creditul comercial);
– impactul inflaĠiei prin intermediul creditului comercial primit sau al datoriilor către furnizori
(plătibile), TCR, tinde să supraestimeze creúterea datoriilor cu p&TCR . Profiturile sunt
micúorate cu această sumă datorită decalajului dintre momentul cumpărării materialelor úi cel
al plăĠii propriu-zise a materialelor de către firmă;
– în ceea ce priveúte datoria către bănci, BD, creúterea datoriilor totale este supraestimată cu
p&BD , dar profiturile sunt subestimate cu această sumă deoarece dobânzile sunt evidenĠiate în
costuri la valoarea totală nominală I úi nu la valoarea reală;
– întreprinderile au, de asemenea, active financiare, mai ales numerar úi depozite bancare.
Creúterea reală, ca úi mai sus, este creúterea nominală minus impactul inflaĠiei; efectul asupra
profitului depinde de dobânda încasată a activelor (dacă aceasta este sau nu suficientă pentru
a compensa deprecierea reală a acestor active cauzată de inflaĠie). În mod similar, datoriile
unei întreprinderi către alĠi creditori – cel mai important din punctul nostru de vedere – fiind
Guvernul, pentru neplata impozitelor datorate vor fi erodate de inflaĠie; dar acest câútig de
capital pentru întreprindere poate sau nu să fie compensat de dobânda sau de penalităĠile
pentru întârzierea plăĠii datoriilor.
Recalcularea profiturilor corespunzătoare inflaĠiei este următoarea:
. Veniturile totale din operare ajustate = venituri de operare minus pierderile pe componenta
TCE datorate inflaĠiei.
2. Costurile totale de operare (exploatare) ajustate = costuri de operare minus câútigurile din
inflaĠie din componenta TCR plus suma netă dată de ajustările pentru subevaluarea stocurilor
úi de câútigurile din inflaĠie asupra stocurilor.
3. Profitul de operare ajustat = () – (2).
4. Costurile financiare ajustate = costuri financiare (incluzând dobânzile aferente) minus
erodarea prin inflaĠie a datoriei bancare BD, minus erodarea prin inflaĠie a obligaĠiilor fiscale,
minus erodarea prin inflaĠie a altor datorii, plus penalităĠi la impozitele datorate, plus
erodarea prin inflaĠie a altor active curente.
5. Costurile financiare nete ajustate = (4) – venituri financiare.
6. Profituri/pierderi excepĠionale ajustate = profit/pierderi excepĠionale minus penalităĠi la
impozitele datorate.
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7. Profitul brut ajustat = profit de operare ajustat (3) minus costuri financiare nete ajustate(5) +
profit/pierderi excepĠionale ajustate (6).
8. Profitul net ajustat = profit brut ajustat (7) minus impozitul pe profit.
Ajustările definite prin ecuaĠiile (4) úi (6) reflectă faptul că în termeni economici, penalităĠile de
întârziere la plata impozitelor datorate sunt asimilate costului cu dobânzile, dacă aceste sume ar
fi considerate împrumuturi de la Guvern.
Ne întoarcem acum la măsurarea surselor de finanĠare úi la utilizarea acestora. Identificăm trei
surse principale de finanĠare: profituri corectate cu inflaĠia, modificările activelor reale úi
modificări ale datoriilor reale. Pe partea de active, o creútere a activelor totale curente
(circulante) reale este o utilizare a finanĠării; o descreútere este o sursă de finanĠare. Distingem
între finanĠările furnizate de trei categorii de active circulante: modificări ale stocurilor reale,
modificări ale creditului comercial real acordat (primibile) úi modificări reale ale altor active
curente. Pe partea de pasive a bilanĠului, o creútere în datoria reală reprezintă o sursă de
finanĠare; o descreútere reprezintă folosirea finanĠării. Distingem patru categorii de finanĠare a
datoriei: modificări reale ale creditului comercial primit, ale creditului bancar, ale impozitelor
datorate úi ale altor datorii.
Cele două componente ale bilanĠului întreprinderii care dau naútere la costuri cu dobânzile sunt
datoriile bancare úi arieratele la impozite. În continuare se vor face referiri la aceste două
elemente.
Observăm că în ecuaĠia (4) de mai sus, a ajustării profitului în funcĠie de inflaĠie, costurile
nominale ale dobânzii I sunt incluse în costurile financiare; reducându-le se obĠin câútiguri din
inflaĠie determinate de eroziunea prin inflaĠie a datoriei bancare nominale a întreprinderii.
Costurile nominale ale dobânzii I minus eroziunea la inflaĠie a datoriei bancare nominale p&BD
este chiar costul real al împrumuturilor, care poate fi negativ; în acest caz, acesta contribuie la
finanĠarea întreprinderii prin creúterea profitului ajustat în funcĠie de inflaĠie (sau reducând
pierderile ajustate în funcĠie de inflaĠie). Dacă corelăm creúterea reală a datoriei bancare cu
costul real al împrumutului, obĠinem ceea ce se numeúte „finanĠare netă bancară”, NBF (Bonin úi
Schaffer 999):
•
•
§ • •
· §
·
NBF = ¨ BD − p BD ¸ − ¨ I − p BD ¸ = BD − I
©
¹ ©
¹

Dacă creúterea datoriei bancare nominale depăúeúte cheltuielile cu dobânda nominală, atunci
banca injectează fonduri întreprinderii úi finanĠarea bancară netă este pozitivă. Dacă, în schimb,
cheltuielile cu dobânda nominală depăúesc creúterea datoriei bancare nominale, atunci fluxurile
nete circulă de la întreprindere către bancă úi NBF este negativ. Evaluarea NBF este utilă pentru
că ea furnizează o normă – dacă întreprinderile producătoare de pierderi au NBF > 0, atunci cu
siguranĠă că băncile furnizează întreprinderilor constrângeri bugetare slabe.
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Impozitul datorat poate fi văzut ca orice altă datorie, având un cost al dobânzii asemănător
datoriei bancare. Notăm cu TX stocul de impozite ce trebuie plătite de întreprindere. Nu toate
impozitele TX sunt restante; este comună sistemelor de impozitare (inclusiv pentru România)
practica de a acorda debitorului o perioadă pentru plata impozitului datorat úi doar după ce
termenul limită de plată expiră, impozitul datorat să fie considerat a avea scadenĠă depăúită.
Notăm cu PEN fluxul de penalităĠi úi dobânzi asupra impozitelor datorate cu scadenĠă depăúită.
Avem următoarele ecuaĠii:
•

•

Creúterea reală a impozitelor datorate = TX − p TX ;
•

Impactul brut al inflaĠiei asupra impozitelor datorate = − p TX ;
•

Costul real al firmelor pentru impozitele neplătite = PEN − p TX ;
•
•
•
•
Impozite noi nete = NNT = §¨ TX − p TX ·¸ − §¨ PEN − p TX ·¸ = TX − PEN = ObligaĠii fiscale (exclu©
¹ ©
¹
siv penalităĠile) nou-acumulate – Totalul plăĠilor cu impozitele.

Impactul inflaĠiei asupra impozitelor datorate este bine cunoscutul efect Olivera-Tanzi: valoarea
veniturilor fiscale ale statului se depreciază datorită inflaĠiei care are loc între momentul apariĠiei
obligaĠiilor fiscale (impozitelor datorate) úi cel al plăĠii lor efective. În funcĠie de mărimea lor,
dobânda úi penalităĠile pot să compenseze parĠial sau în întregime efectul Olivera-Tanzi.
Dobânda úi penalităĠile minus eroziunea la inflaĠie a impozitelor datorate este prin urmare costul
real al împrumutului de la stat; dacă acesta este negativ, reprezintă o sursă de finanĠare care duce
la creúterea profiturilor corectate pentru inflaĠie (sau micúorează pierderile). Impozitele nete noi
sunt definite ca o creútere a impozitelor nominale minus penalităĠile. Prin urmare, acestea se
interpretează ca diferenĠă dintre impozitele nou-apărute ca obligaĠii (excluzând penalităĠile) úi
toate impozitele plătite. Ca úi în cazul NBF, NNT reprezintă o normă, un punct de referinĠă –
dacă întreprinderile producătoare de pierderi au NNT > 0, atunci statul le permite să acumuleze
noi impozite datorate úi astfel ele au constrângeri bugetare slabe.
Un set final de probleme priveúte tratamentul creditului comercial. După cum am observat, luând
în calcul inflaĠia, creditul comercial reduce valoarea reală atât a veniturilor din vânzări, cât úi a
cheltuielilor. Spre deosebire de impozitul datorat (datoriile cu impozitele) úi de datoria bancară,
creditul comercial nu include, în mod normal, o componentă cu dobânda. Vom argumenta,
totuúi, că datorită relativ rapidei returnări a creditului comercial (subiectul urmează să fie
dezvoltat pe larg) úi a experienĠei, de acum îndelungate, a întreprinderilor din România în ceea ce
priveúte inflaĠia, este corect să presupunem că preĠurile tranzacĠiilor agreate între întreprinderi
încorporează inflaĠia anticipată. Corespondentul la NBF úi NNT pentru creditul comercial primit
de la furnizori este, de aceea, pur úi simplu creúterea reală a TCR. Dacă o întreprindere
producătoare de pierderi înregistrează o creútere în termeni reali a creditului comercial primit de
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la furnizori, aceasta se poate interpreta ca o finanĠare oferită de furnizori úi deci ca o slăbire a
constrângerilor bugetare ale întreprinderii.
În secĠiunea următoare, prezentăm un set de conturi ajustate cu inflaĠia pentru întreprinderile din
România, utilizând cadrul analitic descris mai sus. Încheiem această secĠiune cu o descriere pe
scurt a modului în care cadrul prezentat a fost pus în practică úi a compromisurilor care au fost
necesare.
. Ignorăm investiĠiile fixe, injecĠiile de capital úi distribuirea dividendelor. Totuúi, nu a fost
posibil să separăm eventualele venituri din lichidarea activelor fixe. Aceasta este inclusă în
categoria „profit/pierderi excepĠionale”. Este probabil ca această componentă să fie, totuúi,
nesemnificativă.
2. InflaĠia este măsurată cu ajutorul indicelui preĠurilor de consum (IPC); rezultatele ar fi puĠin
modificate dacă s-ar folosi deflatorul PIB sau indicele preĠurilor producĠiei industriale; un
avantaj al indicelui IPC asupra deflatorului PIB este dat de disponibilitatea lui lunară.
Folosim IPC pentru a calcula media indicelui preĠului anual (pentru fluxuri) úi nivelul
preĠului la începutul úi sfârúitul anului (pentru stocuri). Cifrele prezentate mai jos au la bază
nivelul preĠului mediu în anul 998. De exemplu, în 998 PIB nominal a fost de 368,3 mii
miliarde lei dacă se utilizează IPC.
3. Cadrul analitic de mai sus a utilizat cadrul de timp continuu. De fapt, datele disponibile sunt
cele de la începutul úi sfârúitul anului úi fluxurile anuale. Aplicăm cadrul descris mai sus
datelor în timp discret prin calcularea nivelul preĠului mediu pentru anul în curs.
p

medie

=

 2
¦p
2  t

Folosim nivelul preĠurilor din luna decembrie a anului în curs (t=2) pentru a deflata stocurile de
la sfârúitul anului, úi nivelul preĠurilor din decembrie al anului precedent (t=0) pentru a deflata
stocurile la începutul anului. Pentru a calcula efectul inflaĠiei asupra stocului X, folosim
următoarea aproximaĠie:

§p
·
§
·
p
pX ≈ X 0 ¨¨ medie − ¸¸ + X 2 ¨¨ − medie ¸¸
p2 ¹
©
© p0
¹
4. Stocurile nominale sunt exprimate printr-un mix necunoscut de preĠuri din trecut.
Presupunem că ele sunt un mix de stocuri achiziĠionate recent úi alte stocuri mai vechi úi
reevaluăm stocurile la preĠurile curente utilizând un deflator bazat pe media ponderată a
preĠurilor pentru o lună precedentă, două luni precedente úi 2 luni precedente.
•
Am folosit această aproximare pentru că transformă expresia ǻReal X ≡ ǻX − p X , combinând factorii discreĠi úi
continui dintr-o aproximare într-o identitate.
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5. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT ùI PIERDERE ùI A BILANğULUI
Datele referitoare la profit úi pierdere înainte de ajustarea cu inflaĠia sunt prezentate pentru întreg
sectorul întreprinderilor în perioada 995-998 în tabelul de mai jos. Tabelele anexă A.-A.4
prezintă aceste date pe categorii de întreprinderi pentru aceiaúi ani. Pentru concluzii úi aprecieri
ne-am concentrat pe anii 995 úi 998. Unele dintre acestea merită menĠionate.
Tabelul 3: Contul de profit úi pierdere úi alĠi indicatori economici, 1995-1998
Total ocupare forĠă de muncă (nr.)
Total active (miliarde lei)
Creúterea ocupării* (%)
Creúterea vânzărilor* (%)
În miliarde lei:
Total venituri
din care: vânzări
din care: subvenĠii
Total costuri de operare
din care: salarii
din care: amortizare
Profit de operare
Profit înainte de dobânzi, impozite úi amortizare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
din care: dobânda
Profit/pierderi excepĠionale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
ProporĠii din total venituri:
Total venituri:
din care: vânzări
din care: subvenĠii
Total costuri de operare
din care: salarii
din care: amortizare
Profit de operare
Profit înainte de dobânzi, impozite úi amortizare
Venituri financiare
Costuri financiare
din care: dobânda
Profit/pierderi excepĠionale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

1995
4 822 03
 85 026
0,26
6,36

1996
5 77 023
99 986
,98
5,44

1997
4 879 3
566 970
-,00
-20,79

1998
5 072 048
68 758
6,76
-4,28

882 30
800 064
8 873
825 724
24 704
25 780
56 403
82 86
5 936
39 62
24 56
- 532
3 648
0 637
2 00

 09 995
927 760
8 09
95 546
42 78
25 95
68 448
93 644
26 56
62 497
32 28
-5 40
27 066
3 723
3 343

834 06
759 065
8 06
770 760
0 272
9 27
63 256
82 527
23 969
56 525
9 680
-2 799
7 900
5 628
2 272

655 96
604 283
8 578
623 026
89 90
3 69
32 889
46 508
4 899
36 877
3 640
-0 465
446
9 83
-9 385

,000
0,907
0,02
0,936
0,4
0,029
0,064
0,093
0,08
0,044
0,028
-0,002
0,036
0,02
0,024

,000
0,90
0,08
0,933
0,40
0,025
0,067
0,092
0,026
0,06
0,032
-0,005
0,027
0,03
0,03

,000
0,90
0,00
0,924
0,2
0,023
0,076
0,099
0,029
0,068
0,024
-0,05
0,02
0,09
0,003

,000
0,92
0,03
0,950
0,36
0,02
0,050
0,07
0,023
0,056
0,02
-0,06
0,00
0,05
-0,04

* Cifrele care exprimă creúterea au fost calculate cu ajutorul eúantioanelor din anul anterior úi cel curent.
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În ansamblu, sectorul întreprinderilor din România a obĠinut profituri de operare în perioada
995-998. Profitul înainte de dobândă, impozite úi amortizare reprezintă 9,3 la sută din veniturile totale în 995 úi 7, la sută în 998. Profitul de operare (EBITD – Earnings before Interest
Tax and Depreciation – după luarea în calcul a amortizării) a scăzut de la 6,4 la sută la 5 la sută.
Aproape jumătate din această diminuare a profitului poate fi atribuită reducerii subvenĠiilor
bugetare. Rentabilitatea globală a scăzut semnificativ: de la 3,6 la sută din venituri în 995 la 0,
la sută în 998. La această reducere a profitabilităĠii, creúterea cheltuielilor financiare nete (în
principal a cheltuielilor cu dobânda) a contribuit cu 0,7 puncte procentuale, iar pierderile
excepĠionale úi diminuarea profitului din exploatare cu câte ,4 puncte procentuale fiecare.
Imaginea deja oferită devine úi mai interesantă când cifrele sunt dezagregate pe categorii de
întreprinderi (vezi tabelele anexă de la A. până la A.4). Profitul de operare a rămas, în mare,
neschimbat pentru majoritatea întreprinderilor, cu excepĠia categoriei de întreprinderi producătoare de pierderi cronice, ajungând de la -5,5 la sută din venituri în 995 la -6,6 la sută în
998. Acest declin nu este surprinzător, dat fiind criteriul de formare a acestui grup (pierderi
cronice în anii 996-998), úi este parĠial datorat reducerii subvenĠiilor bugetare acordate acestor
întreprinderi, de aproape 2 500 miliarde lei (la nivelul preĠurilor din 998) sau circa 7 la sută din
veniturile totale.
ùi mai izbitoare însă este creúterea „pierderilor excepĠionale” între anii 995 úi 998 – de la
 500 miliarde lei la 0 500 miliarde lei (la nivelul preĠurilor din 998). Creúterea a fost concentrată în special la grupa întreprinderilor producătoare de pierderi. ContribuĠia elementelor excepĠionale în 998 a constat în micúorarea rentabilităĠii cu 26 la sută în cazul grupului întreprinderilor producătoare de pierderi cronice úi cu aproape 7 la sută pentru alte întreprinderi producătoare de pierderi.
ExplicaĠia pentru aceste creúteri ale „pierderilor excepĠionale” se referă la modul în care
întreprinderile producătoare de pierderi îúi acoperă aceste pierderi. În categoria „Pierderi excepĠionale” se includ penalităĠile percepute pentru întârzierea la plată a impozitelor datorate. Vom
relua aceste aspecte mai jos.
Tabelul 4 prezintă datele de bază referitoare la structura activelor úi a datoriilor în perioada
995-998; datele pe categorii de întreprinderi pot fi găsite în tabelele anexă A2.-A2.4.
Cantitatea de informaĠii pe care aceste date le oferă în privinĠa modului în care sunt acoperite
pierderile este limitată din mai multe motive. În primul rând, există o problemă particulară
referitoare la evaluarea capitalului fix, legată de datele din 998. Activele fixe au fost reevaluate
la sfârúitul anului 995 úi de aceea inflaĠia înaltă care a urmat, plus metoda contabilizării la
costuri istorice au determinat ca la sfârúitul anului 998 activele fixe să fie subevaluate. Estimăm
că subevaluarea de la sfârúitul anului 998 a activelor fixe este de ordinul factorului 2, respectiv
dacă activele fixe ar fi fost reevaluate la sfârúitul anului 998, valoarea lor aproape s-ar fi dublat
úi activele fixe totale ar fi crescut cu aproape 50 procente. Ca atare, raportul dintre diverúi
indicatori din bilanĠ úi activele totale este distorsionat în mod sever.
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Tabelul 4: Structura activelor úi pasivelor, 1995-1998
– miliarde lei –

1995
Total active
 85 026
din care:
Capital fix
87 246
Stocuri
2 878
Credit comercial acordat
09 394
Numerar úi depozite bancare
30 274
Altele
3 662
Total pasive úi capitaluri
 83 454
din care:
Capitaluri
840 73
Datorii
342 723
din care:
Credit comercial primit
4 025
din care, restant
55 866
Credit bancar
24 334
din care, restant
9 62
Impozitele datorate
30 920
din care, restante
6 748
Alte datorii
73 444
ProporĠii din totalul activelor de la sfârúitul anului:
Total active
,000
din care:
Capital fix
0,69
Stocuri
0,095
Credit comercial acordat
0,092
Numerar úi depozite bancare
0,026
Altele
0,096
Total pasive úi capitaluri
,000
din care:
Capitaluri
0,70
Datorii
0,290
din care:
Credit comercial primit
0,096
din care, restant
0,047
Credit bancar
0,05
din care, restant
0,008
Impozitele datorate
0,026
din care, restante
0,04
Alte datorii
0,062

30

1996
99 986

1997
566 970

1998
68 758

563 474
22 426
8 56
34 792
52 778
99 986

262 952
85 688
88 736
24 50
05 084
566 970

28 553
83 290
94 8
9 043
40 06
68 758

575 426
46 560

258 253
308 77

275 497
343 26

38 807
58 00
48 600
4 453
56 57
35 984
72 582

06 653
48 557
93 235
0 092
48 28
30 9
60 70

4 325
50 526
99 646
 984
60 205
38 84
69 085

,000

,000

,000

0,568
0,23
0,9
0,035
0,54
,000

0,464
0,5
0,57
0,043
0,85
,000

0,455
0,35
0,53
0,03
0,226
,000

0,580
0,420

0,455
0,545

0,445
0,555

0,40
0,059
0,50
0,05
0,057
0,036
0,073

0,88
0,086
0,64
0,08
0,085
0,053
0,07

0,85
0,082
0,6
0,09
0,097
0,063
0,2
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În al doilea rând, stocurile de active úi datorii prezentate în tabelul 4 sunt doar sugestive în ceea
ce priveúte modul în care sunt acoperite pierderile, iar câteodată pot fi înúelătoare. Pentru a vedea
contribuĠia activelor úi datoriilor la finanĠarea pierderilor, este important să analizăm fluxurile,
uneori împreună cu stocurile. De exemplu, stocul de credit comercial primit, cu scadenĠă depăúită, reprezintă cea mai largă categorie de datorii cu scadenĠă depăúită a întreprinderii, dar după
cum vom vedea mai jos, contribuĠia lor la acoperirea pierderilor este limitată, deoarece fluxul net
– modificarea stocurilor sau creúterea finanĠării din partea furnizorilor – este mic.
În al treilea rând, după cum s-a observat mai sus, componenĠa categoriilor de întreprinderi variază între anii 995 úi 998, cu excepĠia celor 5 de întreprinderi din categoria celor producătoare
de pierderi cronice.
Principalele concluzii care merită reĠinute din tabelul 4 se referă la impozitele datorate. Totalul
creditului comercial primit úi creditul comercial primit cu scadenĠă depăúită (arieratele dintre
întreprinderii) au fost constante în termeni reali. Creditul bancar acordat întreprinderilor a scăzut
pe total, deúi creditul bancar restant a crescut. Impozitele datorate de întreprinderi s-au majorat
dramatic totuúi, dublându-se în termeni reali, iar impozitele restante au crescut de mai mult de
două ori. Impactul impozitelor datorate a fost puternic în 998. Întreprinderile profitabile de stat
úi privatizate au înregistrat aproximativ o pătrime din totalul impozitelor datorate la sfârúitul
anului 998, iar restul economiei (noile întreprinderi private) a înregistrat altă pătrime.
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6. INFLAğIA ùI FINANğAREA
După cum am prezentat în secĠiunea anterioară, subvenĠiile bugetare acordate de Guvern au jucat
un rol limitat úi în scădere în acoperirea pierderilor întreprinderilor româneúti. Tabelul 3 ne arată
că totalul subvenĠiilor bugetare primite de eúantionul de întreprinderi a scăzut cu mai mult de
jumătate în termeni reali între anii 995 úi 998, iar în anul 998 a atins suma de 8 600 miliarde
lei, aproximativ 2 la sută din PIB. Deúi subvenĠiile au adus o contribuĠie semnificativă la finanĠarea întreprinderilor producătoare de pierderi în 998 (vezi mai sus), aceste întreprinderi au avut
pierderi substanĠiale chiar úi după primirea subvenĠiilor; mai mult decât atât, majoritatea
subvenĠiilor s-a îndreptat de fapt către întreprinderile profitabile (vezi tabelul 3). SubvenĠiile au
fost alocate unui număr redus de ramuri industriale: întreprinderi de stat úi foste întreprinderi de
stat din domeniul transportului feroviar úi transportului rutier (CAEN 60 úi 602), producerea úi
distribuĠia apei calde (CAEN 403), industria minieră (CAEN 0 úi 02) úi exploatările
neferoase (CAEN 32), toate ajungând la 3 700 miliarde lei sub formă de subvenĠii din cele
5 000 miliarde lei total subvenĠii către întreprinderile de stat úi foste de stat.
Alternativele la varianta de acoperire a pierderilor prin subvenĠiile directe sunt cele prin bilanĠ.
Pe partea de active, întreprinderile îúi măresc fluxul de numerar prin reducerea activelor
circulante, de exemplu, a stocurilor úi a creditului comercial acordat (creanĠe). Pe partea de
pasive, întreprinderile pot avea datorii mai mari – principalele categorii de interes sunt datoriile
către furnizori (creditul comercial primit), către bănci úi către Guvern sub forma impozitelor
neplătite. În cadrul analitic propus de noi pentru corectarea la inflaĠie a bilanĠului, această
finanĠare poate să apară fie în profitul ajustat pentru inflaĠie (de exemplu, inflaĠia erodează
datoriile întreprinderii) sau ca finanĠare (o creútere reală a datoriilor).
Rezultatele obĠinute de noi pentru anii 995-998 pentru sectorul întreprinderilor în ansamblu
pot fi găsite în tabelele 5-7, iar pentru diferitele categorii de întreprinderi în tabelele anexă A3 úi
A4. Toate cifrele sunt prezentate atât în preĠurile medii ale anului 998, cât úi normalizate prin
raportare la nivelul veniturilor anuale, pentru a face mai uúor comparaĠie cu datele referitoare la
profit/pierdere prezentate în tabelul 3.
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Tabelul 5: Profituri ajustate în funcĠie de inflaĠie, 1995-1998
– miliarde lei –

Total venituri
- pierderi din creanĠe
=Total venituri ajustate
Total costuri de operare
- câútiguri din plătibile (TCR)
+ ajustarea stocurilor
=Costuri totale de operare ajustate
Profit de operare ajustat
Memo: Profit de operare
Profit înainte de dobânzi, impozite úi amortizare,
ajustat
Memo: Profit înainte de dobânzi, impozite úi
amortizare
Venituri financiare
Costuri financiare
- câútiguri din credite bancare
+ penalităĠi la impozitele datorate
- câútiguri din impozitele datorate
+ pierderi din alte active curente
- câútiguri din alte datorii
Costuri financiare ajustate
Memo:
Cheltuieli cu dobânda nominală
- câútiguri din credite bancare
= Cheltuieli cu dobânda reală
Profit/pierderi excepĠionale
+ penalităĠi la impozitele datorate
Profit/pierderi excepĠionale ajustate
Profit de operare ajustat
- costuri financiare nete ajustate
+ costuri excepĠionale ajustate
= profit brut ajustat
Impozit pe profit
Profit net ajustat
Memo: Profit brut
Memo: Profit net

1995
882 30
-25 057
857 073
825 724
-25 8
22 458
822 37
34 702
56 403

1996
 09 995
-53 29
966 866
95 546
-60 047
67 776
959 275
7 59
68 448

1997
834 06
-84 99
749 097
770 760
-95 097
9 586
767 249
-8 52
63 256

1998
655 96
-29 22
626 704
623 026
-34 67
7 6
595 525
3 79
32 889

60 482
82 86

32 786
93 644

 9
82 527

44 798
46 508

5 936
39 62
-26 82
 922
-6 980
9 3
-5 942
7 292

26 56
62 497
-64 94
4 594
-25 26
46 083
-3 765
-23 084

23 969
56 525
-97 883
0 97
-46 436
73 875
-50 326
-76 823

4 899
36 877
-29 495
8 985
-7 889
23 398
-2 593
- 522

24 56
-26 82
-2 25
- 532
 922
390
34 702
8 644
390
43 736
0 637
33 099
3 648
2 00

32 28
-64 94
-32 696
-5 40
4 594
-807
7 59
49 600
-807
56 384
3 723
42 66
27 066
3 343

9 680
-97 883
-78 203
-2 799
0 97
- 828
-8 52
00 792
- 828
80 82
5 628
65 84
7 900
2 272

3 640
-29 495
-5 855
-0 465
8 985
- 480
3 79
6 42
- 480
46 20
9 83
36 289
446
-9 385
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Tabelul 6: Profituri ajustate în funcĠie de inflaĠie, 1995-1998

ProporĠii din total venituri
Total venituri
- pierderi din creanĠe
=Total venituri ajustate
Total costuri de operare
- câútiguri din plătibile (TCR)
+ ajustarea stocurilor
=Costuri totale de operare ajustate
Profit de operare ajustat
Memo: Profit de operare
Profit înainte de dobânzi, impozite úi
amortizare, ajustat
Memo: Profit înainte de dobânzi, impozite úi
amortizare
Venituri financiare
Costuri financiare
- câútiguri din credite bancare
+ penalităĠi la impozitele datorate
- câútiguri din impozitele datorate
+ pierderi din alte active curente
- câútiguri din alte datorii
Costuri financiare ajustate
Memo:
Cheltuieli cu dobânda nominală
- câútiguri din credite bancare
= Cheltuieli cu dobânda reală
Profit/pierderi excepĠionale
+ penalităĠi la impozitele datorate (TX)
Profit/pierderi excepĠionale ajustate
Profit de operare ajustat
- costuri financiare nete ajustate
+ costuri excepĠionale ajustate
= profit brut ajustat
Impozit pe profit
Profit net ajustat
Memo: Profit brut
Memo: Profit net

34

1995

1996

1997

1998

,000
-0,028
0,972
0,936
-0,029
0,025
0,932
0,039
0,064
0,069

,000
-0,052
0,948
0,933
-0,059
0,066
0,940
0,007
0,067
0,032

,000
-0,02
0,898
0,924
-0,4
0,0
0,920
-0,022
0,076
0,00

,000
-0,045
0,955
0,950
-0,053
0,0
0,908
0,048
0,050
0,068

0,093

0,092

0,099

0,07

0,08
0,044
-0,030
0,002
-0,008
0,022
-0,08
0,008

0,026
0,06
-0,064
0,005
-0,025
0,045
-0,03
-0,023

0,029
0,068
-0,7
0,03
-0,056
0,089
-0,060
-0,092

0,023
0,056
-0,045
0,04
-0,027
0,036
-0,033
-0,002

0,028
-0,030
-0,003
-0,002
0,002
0,000
0,039
0,00
0,000
0,050
0,02
0,038
0.036
0,024

0,032
-0,064
-0,032
-0,005
0,005
-0,00
0,007
0,049
-0,00
0,055
0,03
0,042
0,027
0,03

0,024
-0,7
-0,094
-0,05
0,03
-0,002
-0,022
0,2
-0,002
0,097
0,09
0,078
0,02
0,003

0,02
-0,045
-0,024
-0,06
0,04
-0,002
0,048
0,025
-0,002
0,070
0,05
0,055
0,00
-0,04
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Efectele corectării cu inflaĠia sunt semnificative. În 998, de exemplu, profitul de operare pentru
sectorul întreprinderilor în ansamblu a fost de 5 la sută din veniturile anuale, iar profitul net a
fost -,4 la sută din veniturile anuale. Corectat cu inflaĠia, profitul de operare s-a restrâns uúor
până la 4,8 la sută din veniturile anuale, iar profitul net a devenit 5,5 la sută din venituri.
Impactul inflaĠiei asupra profitului de operare este mic, datorită efectului combinat al pierderilor
din creanĠe (plătibile), câútigurilor din obligaĠii (plătibile) úi subevaluării costurilor prin
câútigurile scriptice din stocuri, care mai mult sau mai puĠin se compensează reciproc. Impactul
net al inflaĠiei asupra profitului este pozitiv în mare parte datorită faptului că ratele dobânzii
efective la datoria bancară úi impozitele datorate sunt negative în termeni reali úi această
subvenĠie face mai mult decât să compenseze supraestimarea profitului din exploatare, cauzată
de inflaĠie.
În 998, întreprinderile cu pierderi cronice au reprezentat un caz interesant. Aceste întreprinderi
au înregistrat pierderi din exploatare de -6,6 la sută din venituri înaintea ajustărilor cu inflaĠia úi
-3,4 la sută după ajustare. Ratele dobânzii percepute pentru datoriile lor mari au fost negative
(rezultând subvenĠii implicite), reducând substanĠial pierderile, dar nu suficient pentru a
compensa pierderile excepĠionale suferite. Profitul net ajustat în funcĠie de inflaĠie a rămas la o
rată înalt-negativă de -8,9 la sută din venituri, totuúi considerabil mai mic comparativ cu cel
neajustat de -53,2 la sută.
Cifrele pentru 997 arată o altă imagine. InflaĠia a fost foarte mare, de peste 50 la sută pe an.
Tabelele 5 úi 6 arată că deúi profitul net neajustat pentru sectorul întreprinderilor a fost aproape
nul (0,3 la sută din venituri), profitul ajustat cu inflaĠia a fost în schimb foarte mare, de 7,8 la
sută din venituri. Aceasta explică câútigurile uriaúe realizate de întreprinderi ca urmare a
eroziunii datoriei bancare, impozitelor datorate úi a altor datorii, din cauza inflaĠiei. SubvenĠia
furnizată sectorului întreprinderilor prin rata reală negativă a dobânzii a reprezentat 9,4 la sută
din venituri, respectiv 78 000 miliarde lei în preĠurile anului 998 – echivalând cu 20 la sută din
PIB anual. SubvenĠia prin inflaĠie a fost extrem de mare, astfel încât chiar întreprinderile cu
pierderi cronice au obĠinut, pe total, un profit de 0,3 la sută din venituri, în pofida unor pierderi
de operare ajustate cu inflaĠia, care au reprezentat -6,7 la sută din totalul veniturilor anuale.
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7. CUM ÎùI ACOPERĂ ÎNTREPRINDERILE ROMÂNEùTI PIERDERILE
Ne îndreptăm acum atenĠia asupra datelor din tabelul 7 úi tabelele anexă A4.-A4.4 úi încercăm să
răspundem la următoarea întrebare: care este modalitatea prin care întreprinderile româneúti îúi
acoperă pierderile? Vom avea în vedere în mod special categoria de întreprinderi producătoare
de pierderi cronice.
Tabelul 7: FinanĠarea întreprinderilor, 1995-1998
– miliarde lei –

Din active:
∆ în total active curente, din care:
∆ în stocuri
∆ în creditul comercial acordat
∆ în alte active curente
Din datorii:
∆ în total datorii, din care:
∆ în creditul comercial acordat
∆ în creditul bancar
∆ în impozitele datorate
∆ în alte datorii
FinanĠare: ∆ în datorii - ∆ în active
FinanĠare netă bancară =
Creúterea datoriei bancare
Minus costurile cu dobânzile nominale
Plus eroziunea la inflaĠie a datoriei bancare
Impozite noi nete =
Creúterea impozitelor datorate
Minus dobânda/penalităĠi nominale
Plus eroziunea la inflaĠie a impozitelor datorate
ProporĠii din total venituri (proporĠional):
Din active:
∆ în total active curente, din care:
∆ în stocuri
∆ în creditul comercial acordat
∆ în alte active curente
Din datorii:
∆ în totalul datorii, din care:
∆ în creditul comercial primit
∆ în creditul bancar
∆ în impozitele datorate
∆ în alte datorii
FinanĠare: ∆ în datorii - ∆ în active
FinanĠare netă bancară =
Creúterea datoriei bancare
Minus costurile cu dobânzile nominale
Plus eroziunea la inflaĠie a datoriei bancare
Impozite noi nete =
Creúterea impozitelor datorate
Minus dobânda nominală/penalităĠi
Plus eroziunea la inflaĠie a impozitelor datorate
∆ = modificare anuală
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1995

1996

1997

1998

57 958
20 892
2 56
5 90

55 396
9 48
3 977
22 00

-00 02
-23 485
-33 948
-42 579

-9 439
-20 245
8 479
2 327

94 527
24 982
39 977
6 955
22 63
36 569
42 229
39 977
-24 56
26 82
2 03
6 955
- 922
6 980

76 208
28 783
27 225
7 24
2 959
20 82
59 92
27 225
-32 28
64 94
27 908
7 24
-4 594
25 26

-06 533
-26 647
-53 257
-9 82
-7 447
-6 52
24 946
-53 257
-9 680
97 883
6 284
-9 82
-0 97
46 436

4 66
3 295
5 02
8 778
4 576
5 00
30 868
5 02
-3 640
29 495
7 682
8 778
-8 972
7 876

0,066
0,024
0,024
0,08

0,054
0,09
0,04
0,022

-0,20
-0,028
-0,04
-0,05

-0,04
-0,03
0,03
0,004

0,07
0,028
0,045
0,008
0,026
0,04
0,048
0,045
-0,028
0,030
0,04
0,008
-0,002
0,008

0,075
0,028
0,027
0,007
0,03
0,020
0,059
0,027
-0,032
0,064
0,027
0,007
-0,005
0,025

-0,28
-0,032
-0,064
-0,023
-0,009
-0,008
0,030
-0,064
-0,024
0,7
0,020
-0,023
-0,03
0,056

0,064
0,020
0,023
0,03
0,007
0,078
0,047
0,023
-0,02
0,045
0,027
0,03
-0,04
0,027
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Ne vom referi mai întâi la finanĠarea netă determinată de modificările în termeni reali ale
activelor curente úi ale datoriilor. În 998, în cazul întreprinderilor producătoare de pierderi
cronice, aceasta reprezenta echivalentul a 29, la sută din veniturile anuale, depăúind de fapt
pierderile ajustate cu inflaĠia realizate de întreprinderi în acel an. Pentru întreprinderile din
subgrupa „alte întreprinderi producătoare de pierderi mari”, finanĠarea din active curente úi
datorii reprezintă echivalentul a 23,8 la sută din venituri, mai mult decât suficient pentru a
finanĠa pierderile ajustate cu inflaĠia. SituaĠia pentru anul 997 este alta – finanĠarea totală din
activele úi din datoriile curente a fost mult mai mică (în cazul întreprinderilor producătoare de
pierderi cronice a fost negativă), dar nevoia pentru finanĠare a fost mult mai redusă datorită
câútigurilor din datorii generate de inflaĠie, aúa cum am arătat în secĠiunea anterioară.
Revenind asupra categoriilor de active úi datorii care reprezintă sursele principale de finanĠare,
am constatat că în 995 întreprinderile româneúti, în ansamblu, úi cele două categorii principale
de întreprinderi producătoare de pierderi, în particular, nu úi-au mărit fluxul de numerar prin
reducerea stocurilor úi prin reducerea creditului comercial acordat clienĠilor lor. Dimpotrivă,
stocurile úi creanĠele au crescut în termeni reali, absorbind fluxul de numerar. Atât creúterea reală
a stocurilor, cât úi creúterea reală a creditului comercial acordat au fost mai mari cu -2 procente,
dacă le raportăm la veniturile totale.
În 998 situaĠia s-a schimbat substanĠial. Întreprinderile producătoare de pierderi úi-au folosit
stocurile, úi într-o mai mică măsură creanĠele (TCE), drept surse de finanĠare. ContribuĠia
cumulată a acestor factori a reprezentat 2 la sută din venituri pentru toate cele trei categorii de
întreprinderi producătoare de pierderi. O interpretare pozitivă a acestora poate fi accelerarea unor
modalităĠi de restructurare pe termen scurt ca răspuns la dificultăĠile financiare. SituaĠia anului
997, un an cu inflaĠie ridicată, a fost aceeaúi: activele curente totale úi fiecare din componente
au scăzut în termeni reali pentru toate categoriile de întreprinderi, úi prin urmare, au determinat o
creútere a finanĠării úi a fluxului de numerar.
Revenim acum la prima categorie de datorii, creditul comercial primit de la furnizori (TCR).
După cum arată tabelul 4, creditul comercial primit de la furnizori este consistent úi aproape
jumătate din el este cu scadenĠă depăúită. Totuúi, nivelul creditului comercial nu este neobiúnuit
de mare – la aproape 30 la sută din PIB, el este mai redus decât volumul creditului comercial
realizat în FranĠa. Atât în Ġările cu economie de piaĠă, cât úi pentru cele în tranziĠie este normal ca
dimensiunea creditului comercial cu scadenĠă depăúită să fie mare (Schaffer 998).
Întrebarea importantă este aceea dacă creditul comercial de la furnizori reprezintă o sursă de flux
de numerar care susĠine întreprinderile producătoare de pierderi. Acesta ar fi cazul dacă stocurile
reale de astfel de datorii nu ar fi pur úi simplu mari, ci în creútere, iar întreprinderile ar beneficia
de finanĠare adiĠională. Un stoc de datorii către furnizori constant sau în descreútere indică faptul
că furnizorii impun constrângeri bugetare tari asupra întreprinderilor producătoare de pierderi.
Tabelul anexă A4. arată că în 995 întreprinderile producătoare de pierderi au beneficiat de
finanĠări în plus prin furnizorii lor. Cele două mari categorii de întreprinderi producătoare de
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pierderi au înregistrat creúteri ale creditului comercial primit, ajungând la valori echivalente cu 3
úi 4 la sută din veniturile anuale. În 998, totuúi, situaĠia s-a schimbat – întreprinderile
producătoare de pierderi, în ansamblu, au primit mai puĠine credite comerciale de la furnizorii lor
la sfârúitul anului decât la începutul anului, declinul ajungând până la 2-3 la sută din totalul
veniturilor.
Această situaĠie este sugestiv ilustrată grafic în figura . Axa orizontală arată profitabilitatea
întreprinderii (neajustată cu inflaĠia); axa verticală reprezintă modificarea creditului comercial
primit, normalizată (la nivelul veniturilor anuale). Mărimea fluxului în valori absolute este
reprezentată de mărimea cercului cu care este desemnată fiecare întreprindere în graficul
menĠionat. Graficul demonstrează că majoritatea întreprinderilor producătoare de pierderi fie au
primit credite nesemnificative de la furnizorii lor (puncte mici) sau că, de fapt, finanĠarea netă a
fost negativă (punctele de sub axa orizontală = 0).
Această imagine a disciplinei de plăĠi îmbunătăĠite poate fi observată, de asemenea, în tabelul 8,
care prezintă estimări ale lungimii intervalului cu care este depăúită scadenĠa de plată a
furnizorilor din România. Un stoc mare de datorii cu scadenĠă depăúită (restante) nu indică, în
sine, cât de răspândită este practica plăĠii întârziate, sau cât de târziu sunt plătite firmele. Ceteris
paribus, stocul mare de datorii restante poate fi rezultatul faptului că multe întreprinderi îúi
plătesc majoritatea furnizorilor cu întârziere, sau că cele mai multe întreprinderi îúi plătesc
furnizorii cu întârziere moderată sau la timp, sau unele întreprinderi îúi plătesc furnizorii cu
foarte mare întârziere, sau orice combinaĠie a acestora. Datele privind structura pe scadenĠe a
creditului restant primit de la furnizori (plătibile) permit formarea unei opinii, prin posibilitatea
calculării ponderii minime a cumpărărilor de la furnizori, achitate în decurs de 3 luni de la data
scadentă úi în decurs de  an de la data scadentă2.

2

Pentru o explicaĠie detaliată a metodologiei folosite, vezi Schaffer (2000a). Datele la nivelul întreprinderii includ
cifre referitoare la volumul datoriilor către furnizori cu scadenĠă depăúită între 30 úi 90 de zile, 90 úi 365 de zile, úi
peste  an. Aceste informaĠii sunt combinate cu cumpărările de la furnizori pentru a estima ieúirile maxime din
stocul de plătibile cu scadenĠă depăúită între 30-90 zile sau mai puĠin úi care intră în stocul de datorii cu scadenĠă
depăúită între 9 úi 365 de zile úi ieúirile maxime din stocul de plătibile cu scadenĠă depăúită între 9 úi 365 zile úi
intră în stocul a cărui scadenĠă depăúeúte un an.
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Tabelul 8: Disciplina plăĠilor între întreprinderi
–%–
TOTAL

Întreprinderi de stat sau care au fost de stat

Restul
economiei

UtilităĠi

Întreprinderi
cu pierderi
cronice

Alte
întreprinderi
cu pierderi
mari

Alte
întreprinderi
cu pierderi

Întreprinderi
profitabile

8,7

66,6

6,9

76,3

78,6

83,2

84,3

97,2

95,4

89,8

95,4

94,6

97,6

97,8

n.a.

70,0

62,7

80,

80,7

85,5

n.a.

n.a.

94,4

93,

96,4

96,7

98,

n.a.

8,3

79,8

77,4

73,2

82,6

80,4

82,9

96,8

96,8

9,9

93,

95,5

97,7

96,9

82,7

87,9

79,4

83,0

76,9

88,

80,0

97,

98,9

9,3

95,5

94,9

98,4

96,9

1995
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită în 3 luni
de la scadenĠă
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită într-un an
de la scadenĠă

1996
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită în 3 luni
de la scadenĠă
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită într-un an
de la scadenĠă

1997
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită în 3 luni
de la scadenĠă
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită într-un an
de la scadenĠă

1998
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită în 3 luni
de la scadenĠă
Ponderea
minimă a
cumpărărilor de
la furnizori
plătită într-un an
de la scadenĠă

Notă: pentru detalii asupra metodologiei de calcul, vezi Schaffer (2000a).
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Tabelul 8 arată că în 995, întreprinderile mari producătoare de pierderi au plătit cel puĠin 60 la
sută din achiziĠiile lor de la furnizori în timp de 3 luni de la scadenĠă, situaĠie comparabilă cu un
minimum de 80 la sută pentru celelalte întreprinderi. În 998, întreprinderile mari producătoare
de pierderi au crescut la 80 la sută cota minimă din valoarea achiziĠiilor de la furnizori plătite în
termen de 3 luni de la data limită. Concluzia noastră, bazată pe aceste calcule, este aceea că
furnizorii au întărit în mod succesiv constrângerile bugetare asupra întreprinderilor producătoare
de pierderi.
În continuare ne vom referi la sectorul bancar ca la o sursă de finanĠare. Tabelul A4. arată că
sectorul bancar a finanĠat preponderent întreprinderile producătoare de pierderi în 995. Creditul
bancar real pentru cele 5 de întreprinderi producătoare de pierderi cronice a crescut cu aproape
2,6 la sută din veniturile anuale, dar alte întreprinderi mari producătoare de pierderi au înregistrat
o creútere mult mai mare, echivalând cu 7,5 la sută din veniturile anuale. Aceasta sugerează că
sectorul bancar a contribuit major la slăbirea constrângerilor bugetare ale întreprinderii.
În 998, situaĠia era puĠin diferită úi într-un fel neclară. Creditul bancar acordat întreprinderilor
producătoare de pierderi cronice a rămas constant în termeni reali, a crescut cu aproape 5 la sută
din venituri în cazul întreprinderilor mari producătoare de pierderi úi a scăzut în termeni reali în
cazul altor întreprinderi producătoare de pierderi.
O alternativă este aceea de a calcula volumul „finanĠării nete bancare” a întreprinderilor, definită
mai sus ca o creútere a creditului bancar nominal, mai puĠin cheltuielile cu dobânda. O cifră mai
mare decât zero arată că banca injectează mai mulĠi bani decât scoate dintr-o întreprindere.
Tabelul A4.4 arată că în 998 cele două grupe de întreprinderi mari producătoare de pierderi au
primit finanĠări nete bancare substanĠiale – echivalând cu aproape 0 la sută din veniturile totale.
DiferenĠa dintre aceste cifre úi cele referitoare la creúterea (mai mică) a datoriei bancare este
explicată de cheltuielile mici cu dobânda ale întreprinderii (negative în termeni reali în 998).
Figura 2 reprezintă grafic finanĠarea netă bancară pentru întreprinderi în 998 în comparaĠie cu
rentabilitatea din acelaúi an; din nou, mărimea punctelor reprezintă valoarea absolută a fluxului.
Graficul arată că băncile au aplicat unor întreprinderi producătoare de pierderi constrângeri
bugetare tari, iar altora constrângeri bugetare slabe; întreprinderile producătoare de pierderi se
găsesc deasupra úi sub axa NBF=0.
Rezultatele finanĠării nete bancare în 998 contrastează într-un mod interesant cu cele din 997.
În 997, ca úi în 998, finanĠarea netă bancară în cazul întreprinderilor producătoare de pierderi
cronice úi mari a fost substanĠială, între 5- la sută din venituri, dar mărimea relativă a
componentelor acestei finanĠări a fost sensibil diferită. Datorită inflaĠiei mari din 997, eroziunea
datorată inflaĠiei a datoriei bancare, combinată cu plăĠile neînsemnate ale dobânzii – negativă în
termeni reali – úi-au adus o contribuĠie majoră la finanĠare. Dobânda reală negativă a
întreprinderilor producătoare de pierderi cronice úi cea a întreprinderilor producătoare de pierderi
mari a reprezentat aproape 25 la sută din venituri în finanĠare. În fapt, totuúi aceasta a fost parĠial
compensată de o eroziune masivă a datoriei bancare datorată inflaĠiei; altfel spus, în 997
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întreprinderile au beneficiat de rate ale dobânzii real negative, dar băncile nu au injectat în
întreprinderi sume noi de bani, suficiente pentru a menĠine creditul la aceleaúi niveluri reale.
Revenim la a treia categorie de datorii, impozitele. Tabelele A4.-A4.4 ne arată clar că neplata
impozitelor reprezintă o sursă importantă de finanĠare a întreprinderilor producătoare de pierderi
din România. În timp ce în 995 creúterea reală a impozitelor neplătite de întreprinderile
producătoare de pierderi a reprezentat -2 la sută din veniturile totale, în 998 a fost de ,6 la
sută pentru întreprinderile producătoare de pierderi cronice úi de 6,3 la sută pentru alte
întreprinderi producătoare de pierderi.
Aceste cifre subestimează scala subvenĠiei primite de întreprinderile producătoare de pierderi,
datorată neplăĠii impozitelor. Într-adevăr, impozitele nete noi în cazul celor 5 de întreprinderi
producătoare de pierderi cronice au reprezentat 5 la sută din venituri în 998 úi 7 la sută din
venituri în cazul întreprinderilor mari producătoare de pierderi.
DiferenĠa între modificarea datoriilor reale cu impozitele úi impozitele nete noi este de fapt
mărimea subvenĠiei nete generată de inflaĠie asupra datoriilor cu impozitele. Dobânda úi
penalităĠile la impozitele restante sunt percepute la o rată necorespunzătoare în România, iar
inflaĠia erodează volumul impozitelor datorate mai repede decât se acumulează dobânda úi
penalităĠile. Tabelul A4.4 arată că în 998 subvenĠia netă din inflaĠie (penalităĠile acumulate la
impozitele restante mai puĠin eroziunea impozitelor restante, cauzată de inflaĠie) reprezintă 3,4 la
sută din venituri în cazul întreprinderilor producătoare de pierderi cronice.
După cum s-a prezentat mai sus, problema întârzierilor la plată úi a neplăĠii impozitelor nu se
circumscrie numai finanĠării întreprinderilor producătoare de pierderi. Tabelul 4 úi tabelul anexă
A2.4 arată că, la sfârúitul anului 998, întreprinderile din România datorau 60 000 miliarde lei
sau aproape 6 la sută din PIB, în impozite de toate categoriile. Aproape jumătate din sumă a
fost datorată de întreprinderile de stat sau de foste întreprinderi de stat care erau rentabile în 998
sau de către noile întreprinderi private. Impozitele nete noi acumulate la aceste două categorii de
întreprinderi în 998 au reprezentat aproape 2 la sută din PIB, iar subvenĠia netă din inflaĠie un
nivel similar (tabelul anexă A4.4).
Figura 3 reprezintă grafic impozitele nete ale întreprinderii în 998 comparativ cu profitabilitatea, dimensiunea întreprinderii fiind reprezentată prin valoarea absolută a mărimii fluxului
net. SituaĠia este în acelaúi timp izbitoare úi alarmantă. Aproape toate întreprinderile au
înregistrat o creútere a impozitelor datorate Guvernului cu mult peste plăĠile efectuate cu
impozitele. Fluxurile sunt mari pentru un număr de întreprinderi mari producătoare de pierderi.
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8. CONCLUZII
Cercetările arată că economia românească suferă datorită existenĠei restricĠiilor bugetare slabe.
Totuúi, ar fi o greúeală să afirmăm că toĠi creditorii impun constrângeri bugetare slabe asupra
sectorului întreprinderilor. În trecut, viziunea comună era că toĠi creditorii slăbesc restricĠiile
bugetare, deúi nu exista nici o dovadă în acest sens. Căutătorii de rente (rent-seekers) úi sistemul
birocratic din ministere au folosit acest argument pentru a arăta că reforma întreprinderilor într-o
fostă economie centralizată nu poate fi condusă de către forĠele pieĠei, ci are nevoie de
intervenĠia statului. Ca urmare, restructurarea întreprinderilor în România a fost concepută úi
condusă ca un proces de sus în jos úi arieratele între întreprinderi au fost văzute ca o reflectare
directă a constrângerilor bugetare slabe. Rolul Guvernului nu a fost perceput în legătură cu
instituirea unui cadru adecvat generării úi întăririi forĠelor pieĠei, ci în legătură cu angajarea sa în
scheme de salvare sau în procedurile administrative de închidere a întreprinderilor din
proprietatea statului3.
Principalii trei creditori ai întreprinderilor se comportă diferit în ceea ce priveúte creanĠele lor
asupra întreprinderilor. Comportamentul creditorilor este determinat de structura stimulentelor
economice, iar cei care contribuie la slăbirea constrângerilor bugetare ale întreprinderilor pot
indica zona în care structura stimulentelor economice este distorsionată. De aceea, politica
optimă a Guvernului este aceea de a se concentra pe eliminarea distorsiunilor úi pe crearea
stimulentelor astfel încât creditorii să-úi schimbe poziĠia lor de contribuitor la slăbirea restricĠiilor
bugetare într-o nouă poziĠie, aceea de furnizor de restricĠii bugetare tari.
Cercetările noastre arată că întreprinderile impun constrângeri bugetare tari una asupra celeilalte.
Ele au învăĠat că acest lucru se poate realiza prin neacordarea de creanĠe comerciale către clienĠii
lor - întreprinderi producătoare de pierderi, cerând plata în avans sau stopându-úi livrările către
aceútia. Multe întreprinderi au acceptat întârzieri ale plăĠilor de la clienĠii lor, dar de cele mai
multe ori plata a fost făcută mai degrabă cu întârziere decât deloc. Din moment ce întreprinderile
îúi plătesc furnizorii cu întârziere, dar totuúi plătesc, arieratele dintre întreprinderi nu sunt
neapărat rezultatul constrângerilor bugetare slabe. În ceea ce priveúte creditul comercial úi
arieratele dintre întreprinderi, cea mai bună politică pentru Guvern este aceea de a nu interveni.
Pentru sectorul bancar politica ar trebui să fie cu totul diferită. Deúi băncile úi-au redus finanĠarea
netă către unele întreprinderi producătoare de pierderi, ele au rămas una dintre principalele surse
de finanĠare a întreprinderilor producătoare de pierderi în anul 998 (cel mai recent an luat în
calcul în acest studiu). Aceasta arată că sectorul bancar găseúte stimulente pentru a contribui la
3

Este renumită aúa numita „compensare globală”, schemă de salvare a sectorului întreprinderilor din anul 992,
descrisă de noi în acest studiu. Banca NaĠională a României a fost nevoită să injecteze la începutul anului 992 noi
sume de bani echivalând cu aproape  la sută din masa monetară existentă la sfârúitul lunii decembrie 99. Un alt
experiment care a avut ca scop întărirea constrângerilor bugetare úi care a eúuat în final a fost „programul de
supraveghere financiară” între 995 úi 997. IntenĠia declarată a Guvernului în cadrul acestui program a fost să
impună constrângeri bugetare tari asupra celor 30 de întreprinderi producătoare de pierderi úi practic s-a sfârúit prin
relaxarea constrângerilor bugetare pentru aproape 200 de întreprinderi rentabile sau producătoare de pierderi.

42

Banca NaĠională a României
Caiete de studii, septembrie 2002

slăbirea restricĠiilor bugetare ale întreprinderilor. Aceste stimulente provin din diverse surse. O
sursă, poate cea mai importantă, este nedefinirea clară a drepturilor de proprietate. Din cauza
acestui factor, după zece ani de tranziĠie, guvernanĠa corporativă este slabă atât în sectorul real,
cât úi în cel bancar. Atâta timp cât drepturile de proprietate sunt neclare, băncile de stat nu se vor
confrunta cu constrângeri serioase în acordarea creditelor către întreprinderile producătoare de
pierderi. Întărirea constrângerilor bugetare de către bănci are nevoie de o structură foarte clară a
drepturilor de proprietate. Privatizarea mai accelerată a băncilor ar da naútere unui nou aliat
pentru Guvern în lupta pentru restructurarea sectorului real.
O altă sursă de stimulente pentru bănci în finanĠarea întreprinderilor producătoare de pierderi
provine din reglementările prudenĠiale úi de supraveghere. Multă vreme, sistemul bancar a fost
folosit pentru acoperirea pierderilor întreprinderilor de stat. Ca urmare, Guvernul nu a manifestat
un interes prea mare pentru reglementarea adecvată a sectorului bancar. În prezent, băncile de
stat nu mai sunt folosite de Guvern pentru a finanĠa întreprinderile producătoare de pierderi, dar
slaba reglementare prudenĠială úi de supraveghere moútenită nu poate opri băncile de stat să
acorde credite către întreprinderile producătoare de pierderi. Întărirea reglementărilor prudenĠiale
úi de supraveghere ale sectorului bancar a devenit decisivă în întărirea constrângerilor bugetare
ale întreprinderilor. PoziĠia precară a finanĠelor publice este o altă sursă de stimulente perverse
pentru sectorul bancar de a slăbi constrângerile bugetare ale întreprinderilor. Când reforma
înceată face ca deficitul bugetar să fie finanĠat aproape în întregime din surse interne, băncile
înregistrează profituri mari din împrumuturi acordate Guvernului cu o rată înaltă a dobânzii.
Datorită nedefinirii clare a drepturilor de proprietate, băncile de stat îúi vor transfera o parte din
venituri întreprinderilor producătoare de pierderi, bazându-se pe legăturile lor tradiĠionale cu
acestea.
În finalul acestui studiu am arătat că arieratele fiscale par a fi principala modalitate prin care
întreprinderile îúi slăbesc constrângerile bugetare. Aceasta înseamnă că însuúi Guvernul este
principalul factor care contribuie la scăderea sau absenĠa disciplinei financiare. Principalul
obiectiv al Guvernului este de a învăĠa să se comporte ca un creditor tare. A fi un creditor tare nu
înseamnă că Guvernul ar trebui să anunĠe lista întreprinderilor programate pentru a fi închise.
Aceasta s-a întâmplat în anul 997 în România úi singurul rezultat a fost o rezistenĠă puternică
din partea sindicatelor la restructurarea întreprinderilor. Guvernul poate, totuúi, utiliza măsuri de
confiscare a activelor sau de lichidare a unor întreprinderi mari producătoare de pierderi în
scopul obĠinerii unui efect demonstrativ. Chiar mai eficientă se poate dovedi o modificare
adecvată a structurii impozitelor, care ar putea stimula o mai eficientă colectare a impozitelor pe
venituri. Implicarea unei a treia părĠi în acest proces ar putea fi folositoare. De exemplu,
adoptarea unei legislaĠii care să instituie mecanismul recuperatorului de creanĠe ar permite
Guvernului să îmbunătăĠească colectarea impozitelor fără să se confrunte cu probleme greu de
rezolvat, complicate, cum ar fi administrarea bunurilor confiscate, finanĠarea costurilor
suplimentare pentru depozitare etc. Proceduri cum ar fi stabilirea unor plafoane maximale pentru
salarii în întreprinderile de stat cu datorii sau legarea salariilor de îndeplinirea anumitor criterii
de performanĠă privind reducerea arieratelor către buget nu vor da rezultate, deoarece vor
provoca presiuni din partea sindicatelor asupra Guvernului pentru a renunĠa la aceste măsuri.
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Figura 1: ContribuĠia creditului comercial la finanĠarea întreprinderilor, 1998
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Figura 2: ContribuĠia finanĠării nete bancare la finanĠarea întreprinderilor, 1998
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FinanĠare netă bancară / Venituri

.5

.25

0

-.25

=00 bn lei

-

-.5

Profit / Venituri

0

FinanĠare netă bancară vs. Rentabilitate în 1998

44

.5

Banca NaĠională a României
Caiete de studii, septembrie 2002

Figura 3: ContribuĠia impozitelor nete noi la finanĠarea întreprinderilor, 1998
Pondere = Abs (Impozite nete noi)
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