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INVESTIŢIILE ÎN MARKETING ÎN PERIOADE DE RECESIUNE
Prof. Univ. Dr. Carmen Bălan
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul București
Rezumat: Decizia de a investi în marketing atunci când economia evoluează ascendent este fundamentată
cu uşurinţă de companii pe baza oportunităţilor de piaţă numeroase şi atractive. Companiile care se
confruntă cu provocările recesiunii ar trebui să investească în marketing? Sunt cheltuielile de marketing
legitime în cazul în care reducerea costurilor devine o prioritate? Acest articol urmăreşte să identifice
răspunsurile adecvate la astfel de întrebări. Principalele obiective constau în explorarea următoarelor
aspecte: existenţa consumului care atrage atenţia în timp de recesiune; alegerile strategice de marketing
în perioade de declin; influenţa mărimii întreprinderii, sectorului de activitate şi orientării antreprenoriale
asupra opţiunilor de marketing ale companiei; impactul investiţiilor de marketing asupra performanţelor
firmei; factorii de marketing determinanţi ai succesului companiilor confruntate cu recesiunea. În esenţă,
investiţiile în marketing sunt necesare chiar şi atunci când companiile se concentrează asupra reducerii
costurilor şi îmbunătăţirii excelenţei operaţionale. Decidenţii trebuie să menţină echilibrul între obiectivele
pe termen scurt şi cele pe termen lung.
Cuvinte cheie: strategii de marketing, practici de marketing, recesiune
Clasificare JEL: M30, M31
INTRODUCERE
Comunităţile oamenilor de afaceri şi cercetătorilor nu au ajuns la un acord final în privinţa definirii recesiunii.
Termenul descrie un regres, un declin în activitatea economică, dar nu este echivalent cu termenul criză.
Majoritatea experţilor şi a oamenilor de afaceri consideră că produsul intern brut (PIB) este un
indicator fundamental al recesiunii. Durata declinului este de asemenea considerată. Astfel, cel mai
adesea, recesiunea este definită ca declinul PIB ajustat în raport cu inflaţia pe parcursul a două trimestre
consecutive. Aceasta este o perspectivă îngustă în privinţa recesiunii.
Alte instituţii şi alţi experţi susţin o perspectivă mai amplă. De exemplu, organizaţia privată de cercetare
National Bureau of Economic Research din SUA defineşte recesiunea astfel: „[…] un declin semnificativ în
activitatea economică, care se manifestă în întreaga economie, durează mai mult decât câteva luni, este
vizibil în mod normal în producţie, ocuparea forţei de muncă, venitul real şi alţi indicatori. O recesiune
începe atunci când economia atinge un vârf de activitate şi se încheie când economia depăşeşte acest
moment.” (Claessens şi Kose, 2009).
Marketerii şi-au focalizat atenţia asupra recesiunii în încercarea de a clarifica rolul marketingului în
perioadele de regres economic. Cu patru decenii în urmă, Cundiff (1975) a adresat următoarea întrebare
comunităţilor academică şi de afaceri: „Care este rolul marketingului în timp de recesiune?”. A subliniat
faptul că puţine studii au vizat impactul ciclurilor economice asupra rolului marketingului.
La finele anilor 1990, cercetările au subliniat faptul că marketingul ajută firmele să „iasă dintr-un regres
macroeconomic” (Pearce şi Michael, 1997). De atunci, un număr tot mai mare de practicieni şi cercetători
au abordat acest subiect. Cu toate acestea, nu există o strategie de marketing unică şi lipsită de erori, care
poate fi aplicată cu succes de toate companiile în perioade de recesiune.
1. CONSUMUL CARE ATRAGE ATENŢIA ÎN RECESIUNE
În principiu, ne aşteptăm ca, în perioada recesiunii, să se diminueze consumul care atrage atenţia.
Preferinţa pentru gust în locul statutului poate fi fundamentul unui astfel de comportament.
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Totuşi, realităţile pieţei contrazic această perspectivă „raţională”. Rezultatele cercetărilor referitoare
la strategiile de marketing aplicate de Louis Vuitton şi Gucci în timp de recesiune au arătat că nu se
diminuează consumul care atrage atenţia (Nunes, Drèze şi Han, 2011). Studiile au subliniat că în perioada
ianuarie 2008 – mai 2009, când s-au confruntat cu recesiunea, cei doi producători au adoptat trei decizii
majore:
a) reducerea sortimentului de produse. Louis Vuitton a eliminat 60% dintre liniile sale de produse,
în timp ce Gucci a „tăiat” 93%. Numărul de produse adăugate portofoliului în timpul recesiunii a fost foarte
scăzut. În consecinţă, numărul liniilor de produse a înregistrat un declin net.
b) punerea în evidenţă a mărcii. În cazul adăugării unor noi linii de produse în perioada recesiunii,
atât Louis Vuitton cât şi Gucci au prezentat propriul logo într-un mod proeminent.
c) creşterea preţurilor. În timpul recesiunii, clienţii au trebuit să plătească preţuri mai mari. De
exemplu, Louis Vuitton a sporit preţurile pentru liniile de produse rămase în portofoliu în medie cu 12%.
Preţurile pentru noile produse au fost mai mari cu 47% comparativ cu preţurile produselor care au fost
înlăturate din portofoliu. Compania a înlocuit produsele existente cu articole cu preţuri mai mari. În cazul
companiei Gucci, aceleaşi creşteri de preţuri au atins 0,5% şi respectiv 16,8%.
Rezultatul acestor decizii de ajustare a fost unul favorabil. Diviziile de produse de pielărie/marochinerie
ale ambelor companii au înregistrat vânzări în creştere în timpul recesiunii (Nunes, Drèze şi Han, 2011).
Tendinţa ascendentă a vânzărilor poate fi explicată prin comportamentul a două segmente de piaţă:
„Patricienii” şi „Ariviştii”. Primul segment nu are nevoie de articole care denotă statutul, dar membrii doresc
să fie asociaţi cu „Patricienii”. Cel de-al doilea segment va investi în mărci care atrag atenţia, cu scopul de
a se diferenţia de cei care nu îşi permit să investească sume mari în mărci de lux foarte vizibile.
În concluzie, chiar dacă majoritatea segmentelor de consumatori reconsideră alocarea propriilor
resurse financiare şi devin mai interesaţi de simplitate şi frugalitate, există segmente care rămân conectate
la consumul care atrage atenţia atât înainte, cât şi după criză.
2. ALEGERI STRATEGICE DE MARKETING ÎN PERIOADE DE DECLIN
Când economia este martora unei tendinţe pozitive, companiile doresc să experimenteze noi idei de
marketing pentru a valorifica oportunităţile de piaţă şi a susţine o rată de creştere din ce în ce mai mare.
Confruntate cu recesiunea, companiile trebuie să devină mai creative şi mai inovative, pentru a identifica
modalităţi de a face faţă declinului economic şi constrângerilor financiare. În pieţele de bunuri de consum,
strategiile de marketing trebuie să fie revizuite pentru a găsi cele mai bune posibilităţi de menţinere a
locului companiei pe piaţă. În continuare, sunt prezentate strategiile aplicate în două sectoare de activitate
distincte. Exemplele au fost alese pentru a ilustra alegerile strategice de marketing nu numai ale furnizorilor
de produse, ci şi ale furnizorilor de servicii.
Un sondaj realizat pe un eşantion de 129 manageri de întreprinderi mici şi mijlocii specializate în
producţia şi comercializarea cu amănuntul a vinurilor, din ţări care sunt producătoare majore de vinuri
(cum sunt Franţa, Italia, Spania, Germania, Portugalia, precum şi SUA, Chile şi Argentina) a evidenţiat trei
perspective referitoare la adaptarea strategiilor de marketing în perioade de recesiune (Barbat şi Mora,
2010). Cele trei perspective se bazează pe următoarele arii de marketing majore:
a) canalele de distribuţie. Accesul la consumatorul final are o importanţă critică pentru obţinerea
succesului în timpul recesiunii.Managementul eficient al distribuţiei impune considerarea atât a canalelor
offline, cât şi a celor online, a magazinelor specializate şi a marilor reţele de comerţ cu amănuntul. Turismul
centrat pe vinuri sporeşte ca importanţă.
b) caracteristicile produselor. Producătorii şi detailiştii de vinuri au reacţionat faţă de recesiune în
următoarele moduri: reproiectarea etichetelor pentru a creşte gradul de lizibilitate, dezvoltarea conceptului
de brand de vin, sporirea eforturilor de marketing şi promovare, sublinierea tipului de vin (de exemplu
Merlot, Sauvignon, Chardonnay etc.). Toate aceste acţiuni au ca scop să accentueze diferenţierea pe o
piaţă marcată de diversitatea ofertei.
c) gradul mai înalt de integrare în lanţul de aprovizionare-livrare. Încheierea de parteneriate
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comerciale între producători, distribuitori şi detailişti este o abordare care se dezvoltă în timp de recesiune.
În plus, sunt adoptate decizii de finanţare mai bună a stocurilor, de creditare a clienţilor şi referitoare la
trezorerie. Practica integrării este mai dezvoltată în „Lumea Nouă” a produselor oenologice (SUA, ţările
Americii Latine etc.).
În sectorul hotelurilor de lux, cei mai importanţi jucători care s-au confruntat cu recesiunea nu s-au
gândit în primul rând la discounturi, pentru a-şi menţine veniturile şi profiturile. Un sondaj realizat pe un
eşantion de 211 hoteluri de lux din 95 de ţări a arătat că există manageri care preferă să sporească valoarea
adăugată oferită clienţilor, în loc să recurgă la stimulente bazate pe preţ (Barsky, 2009). Rezultatele studiului
au relevat strategiile considerate de hotelurile de lux în perioade de recesiune şi criză:
a) valoarea superioară pentru clienţi.O pondere de 20% din eşantion ar spori ofertele de valoare
adăugată pentru clienţi. O pondere de 9% ar investi în renovarea proprietăţilor, în timp ce 8% ar reduce
cheltuielile pentru renovare.
b) focalizarea pe promovarea vânzărilor. Pentru a stimula cererea pe termen scurt, hotelurile ar
utiliza instrumente de promovare a vânzărilor care să îi vizeze în mod distinct pe clienţi şi respectiv pe
agenţii de turism. Aproximativ 19% din eşantionul de hoteluri de lux ar utiliza promoţii creative, iar 13% ar
oferi stimulente agenţiilor de turism.
c) tarifele reduse. Doar 9% dintre intervievaţi ar reduce preţurile. Faptul că majoritatea hotelurilor de
lux nu se bazează pe reduceri de preţ este facilitat de cererea semnificativă care s-a manifestat recent în
privinţa serviciilor hoteliere de lux, la scară globală.
d) modificările bugetului de publicitate. Numai 4% dintre respondenţi ar creşte cheltuielile pentru
publicitate. Totuşi, mult mai mulţi manageri ar adopta decizia opusă, respectiv 19% ar reduce cheltuielile
pentru publicitate, iar 5% ar renunţa la publicitatea online.
Cele două exemple sectoriale arată că reducerile/discounturile de preţ nu sunt neapărat prima opţiune
a marketerilor când companiile se confruntă cu recesiunea. În afară de preţuri, toate celelalte componente
ale mixului de marketing sunt reconfigurate, de la portofoliul de produse la sistemul de distribuţie şi
instrumentele de comunicare.
3. INFLUENŢA MĂRIMII FIRMEI, A SECTORULUI DE ACTIVITATE ŞI A ORIENTĂRII
ANTREPRENORIALE
În privinţa acestor aspecte, rezultate relevante au fost generate de un studiu realizat pe un eşantion
de 180 de companii din SUA, dintre care o treime erau companii industriale incluse în ierarhia Fortune
500, o treime erau companii de servicii din Fortune 500 şi o treime erau companii mici din clasamentul Inc.
500 (Sharma, 1993). Conform sondajului respectiv, ajustările variază semnificativ în funcţie de mărimea
companiei şi de sectorul de activitate:
a) mesajul promoţional. Companiile de servicii tind să răspundă la recesiune prin intermediul
schimbării mesajului promoţional, în măsură mai mare decât companiile industriale.
b) investiţiile în instrumente promoţionale. Investiţia în publicitatea prin radio şi tipărită este în mai
mare măsură răspunsul companiilor de servicii decât cel al întreprinderilor mici.
c) canalele de distribuţie. Confruntate cu recesiunea, companiile de dimensiuni mici sunt cele care
răspund prin creşterea numărului canalelor de distribuţie, în timp ce companiile de servicii sunt cele mai
puţin active în privinţa acestei opţiuni.
d) segmentarea pieţei. Companiile mici depun mai multe eforturi pentru a segmenta piaţa, decât alte
companii. Comparativ cu ele, companiile industriale neglijează acest subiect.
e) diversificarea. Pentru a atenua efectele recesiunii, diversificarea în alte produse şi pe alte pieţe
este aplicată mai mult de întreprinderile mici şi mai puţin de întreprinderile industriale.
În cazul întreprinderilor antreprenoriale (cu cote de piaţă sub 0,5%), tipurile de strategii de marketing
aplicate înainte de recesiune au un impact semnificativ asupra capacităţii acelor firme de a se redresa în
urma recesiunii (Pearce şi Michael, 1997). Un sondaj pe un eşantion constituit din 118 firme producătoare
din SUA, cotate la bursă, din sectoare caracterizate de niveluri înalte de tehnologie şi inovaţie (echipamente
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industriale şi calculatoare; echipamente electrice şi componente; instrumente de măsurare, analiză şi
control) a condus la identificarea a două categorii de strategii de marketing ce trebuie să fie aplicate în
perioada de vârf şi respectiv de declin a ciclului economic. În primul rând, în ambele perioade, firmele
antreprenoriale trebuie să îşi sporească investiţiile în vânzări şi publicitate, lărgimea sortimentului
de produse şi acoperirea geografică. În al doilea rând, sunt recomandate strategii capabile să asigure
expansiunea afacerii şi eficienţa de marketing.
4. IMPACTUL INVESTIŢIEI ÎN MARKETING ASUPRA PERFORMANŢEI FIRMEI ÎN PERIOADA
RECESIUNII
Reducerea bugetului total al companiei pare să fie soluţia potrivită pentru a răspunde la provocările
recesiunii economice.
O meta-analiză a cercetărilor referitoare la investiţiile în activităţi de marketing în timpul recesiunii
a identificat nevoia de studii aprofundate în acest domeniu. Conform afirmaţiilor lui O’Malley, Story şi
O’Sullivan (2011), „Nu au fost studiate suficient nici impactul pe termen lung al investiţiilor în marketing, nici
rolul pro-ciclic al marketingului.” Cu toate acestea, analiza literaturii de specialitate existente a evidenţiat
următoarele aspecte referitoare la bugetele de marketing în timul recesiunii:
a) afectarea performanţei companiei. Decizia de a menţine profiturile prin intermediul reducerii
costurilor poate să nu fie cea mai bună alegere în toate situaţiile. Diminuarea cheltuielilor de marketing
poate submina poziţia firmei pe piaţă. Recâştigarea poziţiei pierdute poate fi mai costisitoare pe termen
lung.
b) investiţia pro-ciclică, respectiv contra-ciclică în publicitate. Cercetările au evidenţiat faptul că
investiţia în publicitate în perioada recesiunii (contra-ciclică) generează rezultate mai favorabile comparativ
cu perioada de dezvoltare economică (pro-ciclică). Prin stimularea încrederii şi cererii consumatorilor,
investiţia contra-ciclică în publicitate poate diminua durata efectelor negative ale perioadei de recesiune.
c) investiţia în inovaţie. Investiţiile în cercetare şi dezvoltare, în timpul recesiunii, pot conduce la
rezultate pozitive. Crearea unor produse noi poate stimula cererea şi poate crea avantaj competitiv. În plus,
companiile trebuie să se adapteze la schimbările care au loc în privinţa nevoilor specifice, preferinţelor şi
comportamentului consumatorilor.
d) investiţia în serviciile pentru clienţi. În vederea menţinerii veniturilor şi profiturilor în timpul
recesiunii, companiile pot investi în serviciile pentru clienţi. Impactul acestei decizii constă în dezvoltarea
relaţiilor cu clienţii actuali şi în consolidarea loialităţii acestora. În plus, clienţii a căror putere de cumpărare
nu este afectată de recesiune vor aştepta un nivel de servire excelent, în timp ce alte segmente de clienţi
vor aştepta un nivel de servire standard.
Înainte de a reduce bugetele de marketing, decidenţii trebuie să evalueze cu atenţie consecinţele pe
termen scurt şi pe termen lung. Şase întrebări cheie necesită răspunsuri corect fundamentate (Kotler şi
Caslione, 2009). Aceste întrebări se referă la măsura în care compania a realizat:
m inventarul detaliat al investiţiilor în creşterea companiei, pentru a identifica sursele de pierderi şi de
profituri;
m evaluarea impactului investiţiilor asupra tiparelor comportamentale ale consumatorilor, cu scopul de
a stimula comportamentul care stimulează creşterea;
m evaluarea efectelor propriilor investiţii în înlăturarea barierelor existente în calea cumpărării mărcilor
companiei;
m combinaţia adecvată de pârghii de stimulare a cumpărărilor clienţilor, prin schimbarea percepţiilor
acestora, prin crearea unor stimulente monetare şi prin creşterea disponibilităţii mărcii;
m cele mai adecvate decizii de investiţie, în funcţie de efectele pe termen scurt şi pe termen lung;
m demersurile pentru identificarea unor noi oportunităţi de investiţie.
Rezultatele cercetărilor indică faptul că unele companii au şanse mai mari decât altele de a deveni
„câştigătoare” în perioada post-recesiune, pe baza strategiei referitoare la costuri. Aceste companii sunt
cele care pun accentul pe eficienţa operaţională, în condiţiile în care continuă să investească în cercetare
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şi dezvoltare (Galuti, Nohria şi Wohlgezogen, 2010). Companiile care reduc toate costurile, inclusiv cele
de marketing, vor înregistra foarte probabil, niveluri de performanţă mai scăzute. Investiţiile în marketing
şi cercetare-dezvoltare care sunt realizate de segmentul celor mai progresiste companii au efecte pozitive
asupra vânzărilor şi profiturilor, în special în perioada post-recesiune.
Abordarea strategică ce constă în creşterea bugetelor de marketing atunci când bugetul total al
companiei se diminuează se numeşte marketing agresiv. Experţii atrag atenţia decidenţilor asupra „calităţii”
investiţiei de marketing. Astfel, modul în care bugetul este cheltuit este de 3-4 ori mai important decât
valoarea totală a investiţiei (Aaker, 2009). Marketingul agresiv poate fi eficace şi poate avea un impact
favorabil dacă investiţiile sunt realizate în pieţe cu mare potenţial, care sunt capabile să genereze un nivel
semnificativ de rentabilitate a investiţiei.
5. CAZURI DE SUCCES DE MARKETING ÎN RECESIUNE
Un exemplu de strategie de marketing de succes în perioada de declin economic a fost oferit de BMW
în Marea Britanie, în anul 2010 (Tylee, 2010). Piaţa auto era extrem de concurenţială, iar marca BMW
trebuia să îşi protejeze poziţia în faţa mărcilor Audi, Mercedes-Benz şi Jaguar. Cauzele succesului de piaţă
au fost multiple:
a) focalizarea scăzută pe preţ, în cadrul campaniilor de comunicare. Succesul a fost generat
de decizia directorului de marketing al BMW Marea Britanie de a se reorienta de la o abordare bazată
pe preţ la nivelul dealerilor, la strategii bazate pe performanţa tehnică a automobilelor. Atât BMW cât şi
mărcile concurente ofereau clienţilor reduceri de preţ atractive. Totuşi, managementul de la nivelul superior
a remarcat faptul că plasarea reducerilor de preţ în prim planul campaniilor publicitare ale dealerilor era
contraproductivă deoarece mesajul BMW se axa pe poziţionarea premium sub mantra „Dinamică Eficientă”.
b) reevaluarea furnizorului de servicii publicitare. În timpul recesiunii, compania a pus sub semnul
întrebării relaţia de trei decenii cu WCRS, furnizorul său de servicii publicitare. Performanţa fiecărui furnizor,
inclusiv cea a WCRS a fost supusă unei reevaluări periodice.
c) strategia transparentă faţă de „stakeholders”. BMW Marea Britanie a transmis un mesaj clar
celor mai importante categorii de „stakeholders”: clienţii, dealerii şi angajaţii. A fost reiterată orientarea spre
asigurarea unui nivel înalt de satisfacţie a clientului. Dealerii auto au fost reasiguraţi în privinţa sprijinului
solid oferit de BMW Marea Britanie. Angajaţii au fost informaţi despre direcţia prioritară a companiei.
d) strategia de ţintire diferenţiată. Fiind conştienţi de apariţia unor segmente diferite pe piaţa auto
şi de nevoile specifice ale acestora, BMW a început să ofere soluţii adaptate fiecărui segment. Astfel, în loc
să vândă mai multe unităţi dintr-un singur produs de succes, respectiv modelul original seria 3, compania a
diversificat oferta sa adăugând modele de tip „coupé” şi „convertible”. Pe piaţa 4x4, BMW şi-a extins cota
de piaţă prin intermediul „XL”, un SUV „crossover”.
e) comunicarea integrată de marketing. Compania a început să considere combinarea mai multor
instrumente noi de comunicare de marketing, împreună cu mixul tradiţional de comunicare. Cu ocazia
Jocurilor Olimpice organizate de Marea Britanie în anul 2012, BMW şi-a dezvoltat prezenţa pe Facebook şi
interacţiunile cu clienţii.
O altă companie care a abordat cu succes recesiunea este discounter-ul de origine germană Lidl,
pe piaţa scoţiană. Strategia de marketing a constat în managementul eficient al costurilor de distribuţie şi
logistică (Gibb, 2013). Această strategie a vizat următoarele arii de marketing:
a) un singur centru de distribuţie. Toate operaţiunile magazinelor Lidl din Scoţia au fost centralizate
în centrul de distribuţie de la Livingston, care are o suprafaţă de 229,000 sq.ft.
b) o livrare pe zi. Fiecare dintre cele 88 de magazine Lidl din Scoţia primeşte numai o singură livrare
în fiecare zi.
c) economii de scară în domeniul transportului. Fiecare camion pleacă de la depozit doar când
este încărcat la capacitate completă. În cazul în care un magazin nu comandă la întreaga capacitate a
vehiculului de transport, centrul adaugă o serie de produse care se estimează că se vând bine în acea zi.
Pe traseul de întoarcere la centrul de distribuţie, camioanele preiau deşeurile de la magazine şi le aduc la
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centrul de reciclare al Lidl.
d) un sortiment de produse mai restrâns. Pentru a diminua costurile, Lidl vinde doar 1.800 de linii
de produse, o gamă cu mult mai retrânsă decât cea a supermagazinelor, care constă în 25.000-50.000 de
linii.
e) personal care îndeplineşte mai multe sarcini. Fiecare magazin Lidl poate avea 3-10 persoane
care se ocupă de aproape tot.
f) furnizori situaţi în proximitate. Costurile logistice sunt gestionate cu atenţie prin selectarea de
furnizori din Marea Britanie, aflaţi în proximitatea magazinelor Lidl. În plus, comparativ cu alţi detailişti, cum
este de exemplu Marks & Spencer, Lidl nu utilizează mijloace de transport costisitoare, cum ar fi avioanele,
pentru a se aproviziona cu fructe proaspete de la furnizori îndepărtaţi.
O altă poveste de succes în perioadă de recesiune este legată nu numai de strategiile de marketing, ci
şi de sectorul serviciilor de marketing, respectiv de sectorul serviciilor de branding. Compania este Kinesis,
care a fost fondată în anul 2000, în Portland (SUA). Succesul a constat în realizarea unei tranziţii profitabile
de la un „ocean roşu” la un „ocean albastru” în privinţa pieţei (Chan Kim şi Mauborgne, 2015). Înainte de
recesiune, compania furniza servicii de branding oricărui tip de client potenţial, fiind concentrată asupra
câştigării de proiecte, mai degrabă decât asupra diferenţierii şi realizării unui flux de numerar şi unei afaceri
durabile. Recesiunea a forţat compania să găsească soluţii pentru două probleme. Prima era generată de
piaţa supra-aglomerată, concurenţa fiind extrem de intensă. Cea de-a doua consta în schimbările care au
avut loc în comportamentul clienţilor, care au început să considere că investiţiile în servicii de branding
nu sunt necesare în timp de recesiune. Principalele mutaţii realizate de companie în activitatea sa au fost
următoarele:
a) crearea unei noi cereri şi identificarea non-clienţior. Kinesis a găsit un „ocean albastru” prin
conectarea serviciilor de marketing nu cu managerii de marketing, ci cu directorii generali ai companiilor.
Anterior, clienţii Kinesis şi ai altor furnizori similari de servicii de branding erau managerii de marketing.
Directorii generali nu erau vizaţi ca clienţi ţintă, dar au devenit non-clienţi ţintă, pe care s-a bazat noua
oportunitate de tip „ocean albastru”. Astfel, compania a creat o ofertă care nu a existat anterior şi a ţintit
non-clienţii fără a face apel la managerii de marketing ca la nişte „intermediari” ai relaţiei cu directorii
generali.
b) o nouă ofertă. Kinesis a început să ofere servicii de branding ca un angajat din interiorul companiei
cliente, fără a fi pe statul de plată al companiei respective. Procesele de marketing erau transferabile la
nivelul organizaţiei cliente.
c) axarea pe clienţii mici. Compania a început să ţintească segmentul clienţilor care nu a fost abordat
de furnizorii mari de servicii de branding. Companiile de mărime mică şi mijlocie anterior nu au fost clienţi
ai liderilor din sectorul serviciilor de marketing.
d) „transformarea serviciilor în produse”. În „oceanul roşu” care a caracterizat piaţa tradiţională
a serviciilor de branding, companiile se confruntau cu probleme de flux de numerar, din cauza faptului că
clienţii plăteau după una sau două luni de la recepţia serviciilor. Conform noului model de afaceri, Kinesis
s-a reorientat de la o „filozofie a serviciului” la o „filozofie a produsului”. Scopul a fost cel de a asigura
sustenabilitatea financiară pe baza plăţii produselor în avans, de către clienţi.
Principala realizare a companiei Kinesis a constat în schimbarea radicală a modelului său de afaceri.
Succesul a fost dovedit de creşterea semnificativă a companiei începând din anul 2011. Evoluţia venitului
s-a inversat. Astfel de la un declin de 14% în 2010, compania a înregistrat o creştere de 32% a venitului în
anul 2014.
6. CONCLUZII
În privinţa rolului şi caractersticilor specifice ale marketingului în recesiune pot fi formulate o serie de
concluzii:
a) Investiţiile în marketing sunt necesare. Deopotrivă managerii de marketing şi directorii generali
trebuie să fie conştienţi de faptul că investiţiile în marketing sunt o necesitate, nu doar o opţiune. Rolul
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marketingului se concentrează asupra îndeplinirii unor obiective cum sunt: protejarea poziţiei obţinute pe
piaţă; menţinerea clienţilor existenţi; identificarea şi valorificarea noilor oportunităţi de piaţă; identificarea
„oceanelor albastre” pentru a asigura dezvoltarea durabilă a companiei.
b) Investiţiile în marketing pot fi asociate cu iniţiative de reducere a costurilor la nivelul
companiei. Cercetările arată că cheltuielile de marketing sunt legitime atunci când reducerea costurilor
devine o prioritate. Astfel, marketingul agresiv este oportun doar cu condiţia să fie considerate atât valoarea
cât şi calitatea investiţiei.
c) „Tiparele” comportamentului consumatorilor se modifică datorită recesiunii, dar există
totodată indicii ale continuităţii comportamentului. În principiu, din cauza resurselor financiare limitate,
majoritatea clienţilor tind să îşi modifice consumul. Cu toate acestea, există segmente de clienţi care sunt
încă „motoare” ale consumului care atrage atenţia. Pentru a îndeplini o asemenea cerere, companiile
trebuie să ia în considerare faptul că clienţii urmăresc obţinerea unui anumit statut. Astfel, reducerea
sortimentului, logo-urile proeminente ale mărcilor şi creşterea preţurilor vor spori foarte probabil vânzările
şi profitul potenţial pentru aceste companii.
d) Deciziile de marketing în recesiune trebuie să fie creative şi inovative. Pentru a menţine sau
creşte competitivitatea pe o piaţă marcată de recesiune, companiile trebuie să proiecteze şi să implementeze
noi strategii. Gama opţiunilor nu se limitează la reducerile de preţ. Toate componentele mixului de marketing
sunt surse potenţiale de valoare atât pentru companie, cât şi pentru clienţii ei.
e) Investiţiile în marketing au impact asupra capacităţii firmei de a se reface în urma recesiunii.
Rezultatele investiţiilor în marketing sunt uneori mai puţin evidente în timpul unei recesiuni. Totuşi, eforturile
depuse pentru refacere au mai mult succes dacă investiţiile în marketing sunt realizate în mod inteligent. În
acelaşi timp, investiţiile contra-ciclice în publicitate pot stimula cererea, creşte încrederea consumatorului
şi diminua efectele negative ale recesiunii.
f) Investiţiile în marketing în timpul recesiunii nu trebuie să se limiteze la publicitate. Investiţiile
în inovaţie, servirea clienţilor şi comunicarea de marketing pot genera o valoare superioară pentru clienţi.
Alegerea unor noi segmente de clienţi, revizuirea poziţionării şi reconfigurarea componentelor mixului de
marketing sunt opţiuni posibile pentru a ajusta strategiile de marketing cu rezultate pozitive pentru companie
şi pentru clienţii acesteia.
În perioade de recesiune, marketingul trebuie să fie parte integrantă a deciziilor strategice şi
operaţionale ale fiecărei companii. Renunţarea la toate cheltuielile de marketing va „elibera” o serie de
resurse, dar va avea consecinţe negative pe termen scurt şi lung. Pentru a obţine succes în perioada postrecesiune, este necesar ca deciziile de marketing ale unei companii să fie fundamentate cu atenţie, pe baza
înţelegerii aprofundate a tiparelor comportamentale ale consumatorilor. Alegerile inteligente referitoare la
instrumentele de marketing ce pot fi utilizate în perioadele de recesiune vor susţine eforturile companiilor
de a creşte eficacitatea şi eficienţa de ansamblu a afacerii, în condiţiile menţinerii simultane a controlului
asupra bugetului disponibil.
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CREAREA CALITĂŢII ÎN PERIOADA DE RECESIUNE ÎN PROGRAMUL EMBA
PE BAZA EVALUĂRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
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Rezumat: Criza financiară și perioada de recesiune au pus presiuni uriașe atât pe școlile de afaceri, obligate să
supraviețuiască în contextul scăderii numărului de studenți înscriși, cât și pe studenţii înscriși în programele de
tip Executive MBA – manageri care în companiile lor luptă pentru profit și performanță. Întrebarea de cercetare
centrală a lucrării se referă la rezultatele procesului de evaluare a învățării (Assessment of Learning, AOL), ca
o ilustrare a eforturilor şcolii de afaceri de a menține calitatea transferului de cunoștințe și de învățare către
studenți în timp de criză și recesiune. Lucrarea prezintă modul în care Institutul de Administrare a Afacerilor
din București (IAAB) a utilizat rezultatele evaluării învățării și măsurile luate pentru a menține nivelul calității
procesului educațional în vremuri dificile.
Cuvinte cheie: management educațional, evaluarea rezultatelor învățării, obiectivele de învățare la nivel de
program, criza și calitatea educației de afaceri

INTRODUCERE
Măsurarea rezultatelor procesului de învățare este deosebit de importantă pentru școlile de afaceri, deoarece
acestea pot oferi părților interesate externe (studenților - manageri actuali și potențiali, sponsorilor, oficialităților
din domeniul educației, agențiilor de acreditare, angajatorilor, companiilor sponsor) dovada că organizația își
îndeplinește misiunea sa de educație (Dumitrescu & Duhăneanu, 2010).
Pentru a identifica măsura în care au fost realizate obiectivele de învățare se utilizează tehnici de evaluare
la nivel de program. Scopul acestei lucrări este de a ilustra modul în care IAAB a menținut calitatea procesului
de învățare, prin aplicarea tehnicilor de evaluare a rezultatelor învățării implementate la examenul de Disertație.
Pentru educația de afaceri, unul dintre cele mai importante efecte ale crizei financiare și a perioadei de
recesiune este presiunea imensă manifestată atât la nivelul școlii de afaceri care face eforturi pentru a supraviețui
în contextul scăderii înscrierilor, cât și la nivelul studenților, manageri înscriși în programele de Executive MBA,
care luptă pentru profit și performanță în companiile lor. Întrebarea de cercetare de bază a lucrării se referă la
evaluarea rezultatelor învățării (AOL), ca o ilustrare a eforturilor pe care școala de afaceri le face pentru a menține
calitatea transferului de cunoștințe și de învățare în timp de criză și recesiune. Lucrarea prezintă modul în care
Institutul de Administrare a Afacerilor din București (IAAB) utilizează rezultatele evaluării învățării și măsurile luate
pentru a menține nivelul calității învățării în vremuri dificile economic.
BAZA CONCEPTUALĂ A ABORDĂRII
Îmbunătățirea continuă este un proces ce presupune măsurarea nivelului la care studenții ajung la
atingerea obiectivelor de învățare asumate de școală și pe baza acestor rezultate se planifică viitoarele eforturi
de îmbunătățire (Handy & S.Polimeni, 2012).
Două abordări de bază pot fi utilizate în măsurarea rezultatelor învățării: evaluarea directă și cea indirectă
(Martell & Calderon, 2005). În evaluarea indirectă, evidențe legate de rezultatele învățării, experiența în învățare
și mediul de învățare sunt colectate de la studenți, absolvenți și angajatori folosind instrumente specifice, cum ar
fi: sondaje, chestionare, interviuri și focus grupuri. Evaluarea directă se bazează pe demonstrarea cunoștințelor
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și abilităților de către studenții înșiși.
Teme și diferite forme de verificare precum prezentări orale, examene, proiecte, portofolii reprezintă baza
pentru colectarea de date. Abordarea directă în evaluarea rezultatelor este adeseori preferată. În lucrarea de față
este ilustrată utilizarea modelului de evaluare directă.
Prin evaluarea rezultatelor învățării – AOL – se ating multiple obiective (Moskal, Ellis & Keon, 2008):
m Creșterea încrederii părților terțe interesate de procesul educațional, prin creșterea vizibilității asupra
aptitudinilor, abilităților, informațiilor și atitudinilor asumate că vor fi obținute de absolvenți, prin specificarea
obiectivelor de învățare la nivel de program („promisiunile”).
m Folosirea sistematică a procesului de evaluare a rezultatelor învățării pentru a oferi diverselor părți
terțe interesate dovezile empirice privind cunoștințele studenților și a competențelor și, în consecință,
informarea transparentă cu privire la nivelul de calitate atins de program privind realizarea obiectivelor
asumate („realizări vs. Promisiuni”).
m Oferirea de informații bazate pe dovezi factuale despre calitatea procesului educațional companiilor
interesate în a finanța o educație managerială direcționată pentru formarea angajaților cu mare potențial
de dezvoltare și/sau angajatorilor care caută un anumit tip de absolvenți calificați. Punerea în evidenţă a
anumitor competenţe dobândite se realizează prin evaluarea performanţei studenților.
Instrumentele specifice utilizate în evaluarea rezultatelor învăţării (AOL) sunt structurate în așa fel încât
standardele educaționale să fie stabilite și menținute. De cele mai multe ori, informațiile diseminate cu privire
la rezultatele AOL sunt văzute ca „dovezi trainice” ale calității realizate în transferul de cunoștințe şi determină
creșterea mândriei angajaţilor şi a studenţilor în instituția lor. Rezultatele sunt o bază solidă pentru îmbunătățirea
continuă a curriculum-ului, a pedagogiei și a programului în ansamblu, pentru susținerea permanentă a ceea ce
este de învățat și de făcut în program, cererea relativă la calificările şi abilităţile aşteptate fiind mereu schimbate.
Toate aceste obiective și consecințe au fost luate în considerare în elaborarea și aplicarea instrumentului de
măsurare utilizat în cercetarea noastră.
Intervalul de timp pentru colectarea datelor a fost de șapte ani, 2008-2014, considerat de interes pentru a
vedea dacă evaluarea calității rezultatelor învățării s-a schimbat în timpul crizei și recesiunii.
Mai jos sunt prezentate date statistice privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) și a ratei șomajului în
România pentru orizontul de timp de interes în cercetare (Figura 1a, 1b și 2).

Figura 1a. Rata de creștere a PIB în România în perioada 2008-2014
Sursa: Eurostat
Aşa cum este prezentat în Figura 1b în perioada considerată în analiză, România a fost confruntată cu
recesiune tehnică, identificată printr-un declin economic general, scădere a PIB-ului pentru două sau mai multe
trimestre consecutive. Recesiunea este însoţită de o scădere a capitalizării bursiere, o creștere a șomajului şi prin
mari eforturi manageriale la nivelul companiilor pentru fiecare procent de creștere a performanțelor. Recesiunea
tehnică a fost înregistrată în România în perioadele 2008-2011, 2012 (T1-T2) şi 2014 (T1-T2).
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Figura 1b Rata de creștere trimestrială a PIB în România în recesiunea tehnică
Sursa: Eurostat
Evoluția indicatorilor selectați oferă, din punct de vedere macroeconomic, imaginea tensiunilor din mediul
economic și a efectelor ajustărilor. Este de remarcat faptul că România, după o scădere bruscă în creșterea
economică a intrat tehnic în recesiune și a înregistrat o creștere foarte lentă de la an la an. Toate tipurile de afaceri
s-au confruntat cu restricțiile și provocările unui mediu economic în scădere și au adoptat măsuri operaționale
severe. Școlile de afaceri au fost expuse la o dublă presiune din exterior și din interior: presiunea principală din
afară a fost reprezentată de faptul că în timpul crizei și recesiunii puține companii din România au alocat bugete
pentru formarea angajaților, înscrierile și veniturile școlilor au scăzut, cu efecte interne în cascadă (Figura 3).

Figura 2. Înscrierile la IAAB în perioada 2008-2014
Sursa: Date interne ale IAAB
Presiunea din interior a fost determinată în principal de poziția dublă specifică a studenților: participanții
înscriși în programul de Executive MBA sunt în același timp manageri expuşi la presiunea de a asigura performanțe
la compania unde erau implicați în operațiuni și în procesul de decizie, astfel, un efect potențial este mai puțin timp
alocat procesului de învățare. Nu de puține ori activitățile de restructurare țin de adaptare la mediul de afaceri
dificil au însemnat măsuri care afectează resursele umane ale companiilor. Așa cum este prezentat mai jos, în
aceeași perioadă de timp, rata șomajului a fost de peste 7%, indicând faptul că, pentru adaptarea la ritmul scăzut
de creștere al economiei, numărul persoanelor în șomaj a crescut.
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Figura 3. Rata şomajului în România pe perioada 2008-2014
Sursa: Eurostat
Întrebarea noastră de cercetare este legată de constatările lui Singh (Singh, 2013), care concluzionează
că „învățarea este situată în principal în contextul fizic și social și este, prin urmare, o funcție de acestea, ceea
ce înseamnă că cea mai bună modalitate de a învăța ar fi în „contextul” practicii de zi cu zi”. Aceeași abordare
este dezvoltată de Lemke (Lemke, 1994) care a afirmat că învățarea este o activitate ce se petrece în contextul
economico-social; aceasta înseamnă ca mediul de învățare se regăsește în toate dimensiunile sistemice, variind
de la personal la social și are ca scop focalizarea proceselor semnificative.
Există o diferență între procesul de evaluare a activității studenților la un curs și evaluarea activității
studenților pentru măsurarea realizării obiectivelor de învățare la nivel de program. Pentru clasă sau curs, fiecare
student în parte este evaluat pe baza unor criterii și standarde stabilite de profesorul care predă cursul.
Pentru evaluarea la nivelul programului, colectivul de profesori implicați în predare stabilește criterii
explicite de evaluare, care se face de către o comisie de profesori sau de către un terț, iar feedback-ul merge la
managementul programului şi la corpul profesoral al programului. În cazul în care numărul de studenți este mare
evaluarea se face prin construirea unui eşantion la nivel de program. În cercetarea noastră, având în vedere
numărul relativ redus de studenți, am folosit rezultatele întregii populații.
Abordarea generală de evaluare a rezultatelor de învățare la nivel de program presupune mai multe etape
după cum urmează (Alsup, Dumitrescu & Firică, 2011):
Pasul 1. Identificarea obiectivelor de învățare la nivelul programului a pornit de la misiunea școlii și de
la competențele corespunzătoare pe care IAAB așteaptă să le obțină studenții la absolvire.
Pasul 2. Alinierea planului de învăţământ (a curriculei) cu obiectivele de învățare ale programului
a fost făcută prin corelarea obiectivelor cursurilor din cadrul programului cu obiectivele de învățare privite ca
indicatori măsurabili de învățare. Obiectivele de învățare reflectă rezultatele așteptate din program, cum ar fi
cunoștințele, aptitudinile, atitudinile pe care studenții le obțin în cadrul programului. Obiectivele de învățare la nivel
de curs prezintă ceea ce trebuie să facă studentul pentru a demonstra competență într-o anumită arie curriculară.
Pasul 3. Identificarea instrumentelor de evaluare și de măsurare. Folosind recomandările AACSB2,
IAAB aplică metoda directă de evaluare. În cercetarea de față instrumentul este Matricea de Evaluare și Rubricile
ei aplicată la examenul de Disertație.
Pasul 4. Colectarea, analiza și diseminarea informațiilor privind rezultatele evaluării.
Pe baza rezultatelor colectate printr-un proces cu pașii prezentați mai sus, întrebarea de cercetare din
lucrare este dacă calitatea procesului de învățare a studenților s-a modificat în perioada de criză şi recesiune,
dată fiind măsurarea rezultatelor învăţării aplicate la sfârșit de program, în timpul examenului de Disertație, prin
metoda de mai sus.
2 Association to Advance Collegiate Schools of Business
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DATE ȘI METODOLOGIE
Datele privind rezultatele evaluării rezultatelor învăţării (AOL) au fost colectate pentru orizontul de timp
2008-2014 folosind instrumentul numit Matrice de Evaluare și Rubricile ei aplicat la examenul final în program,
examenul de Disertație.
Examenul de Disertație este format din două părți: un raport scris, complex de analiză de business, numit
lucrarea de Disertație, cu toate informațiile relevante, structurată ca un studiu de caz, depus spre evaluare în
prealabil și o prezentare orală cu scopul de a susține aspectele și argumentele din raport și de a evidenția
principalele concluzii și contribuții personale la deciziile de afaceri propuse pentru rezolvarea dilemei din studiul
de caz. Lucrarea de Disertație este coordonată de un profesor. Examenul de Disertație este public.
Matricea de Evaluare şi Rubricile ei aplicată la examenul de Disertație are următoarele funcţiuni:
m Este instrumentul oficial de evaluare și notare sumativă la examenul de finalizare a programului. Aceasta
conține zece întrebări.
m Asigurarea coerenței în evaluare și notare indiferent de domeniul abordat în lucrarea de Disertație
m Asigurarea coerenței în evaluare și notare între profesorii membri în comisia de Disertație
m Asigurarea coerenței în evaluare și notare în timp indiferent de structura şi numărul membrilor din comisia
de Disertație.
În conformitate cu cele mai bune practici, colectarea datelor la intervale regulate – anual, în cazul cercetării
noastre – permite identificarea și examinarea tendințelor, ceea ce oferă informații importante pentru îmbunătățirea
programului. Un avantaj al acestui tip de evaluare este faptul că profesorii implicați pot evalua obiective multiple
de învățare.
Trei obiective ale învăţării sunt investigate şi evaluate: Perspicacitatea în afaceri, Comunicarea scrisă şi
Comunicarea verbală.
Obiectivul de învăţare Perspicacitatea în afaceri este evaluat prin întrebările Q7-Q10 din Matrice. Rezultatele
învăţării relaționate cu fiecare întrebare sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Întrebarea

Obiectivul investigat:
Perspicacitatea în afaceri

Q7

Conţinutul studiului de caz

Rezultatele învăţării - logica şi detaliile pentru evaluare
Înțelegerea diferitelor practici și principii de afaceri și capacitatea
de a identifica, selecta și prezenta ca dovezi informații de calitate
Înțelegerea şi demonstrarea măiestriei în utilizarea diferitelor

Q8

Analiza studiului de caz

modele de afaceri studiate in Programul EMBA pentru rezolvarea

Q9

Decizia managerială propusă şi setul

Oportunitatea, calitatea și complexitatea argumentației în

de acţiuni de iniţiat

formularea soluțiilor, concluziilor, recomandărilor şi implicațiilor

Capacitatea de a face faţă provocărilor

provocări privind datele, soluțiile şi bazele acestora şi setul de

dilemei propuse

Abilitatea de a răspunde diferitelor întrebări care adresează
Q10

acțiuni de propus

Obiectivul de învăţare Comunicare - Comunicarea scrisă este evaluat prin întrebarea Q6 din Matricea de
evaluare:
Întrebarea

Obiectivul investigat:
Comunicarea scrisă

Rezultatele învăţării - logica şi detaliile pentru evaluare

Q6

Lucrarea de Disertaţie – format

Formatul corect al lucrării de Disertație conform cerințelor de
calitate stabilite în avans

Pentru prezentarea orală fiecare student are un interval de 25 de minute pentru a prezenta contextul de
afaceri, dilema și deciziile propuse în lucrare și deciziile care pot fi luate pentru rezolvarea dilemei. Prezentarea
orală a fost utilizată pentru evaluarea obiectivului de învățare Comunicare - Comunicare verbală, prin utilizarea
întrebărilor Q1 - Q5:
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Întrebarea

Obiectivul investigat:
Comunicarea orală

Rezultatele învăţării – logica şi detalii pentru evaluare

Q1

Prezentarea orală: calitatea introducerii și
a structurii prezentării

Aptitudini de prezentare orală – motivarea publicului de a
asculta și structura logică a prezentării

Q2

Prezentarea orală: calitatea conţinutului
prezentării

Abilităţi de prezentare orală – includerea de fapte semnificative,
date corespunzătoare și informații adecvate

Q3

Prezentarea orală: calitatea mijloacelor
vizuale de prezentare

Abilităţi de prezentare orală – respectarea regulilor profesionale
de prezentare vizuală

Q4

Prezentarea orală: calitatea concluziilor şi
a recomandărilor din prezentare

Abilităţi de prezentare orală – prezentarea sintetică a
procesului decizional din studiul de caz

Q5

Prezentarea orală: calitatea expunerii
orale

Abilităţi de prezentare orală – modul profesional de expunere și
conformarea cu limita de timp

Matricea de Evaluare și Rubricile ei a fost folosită pentru examenul de Disertație pe tot intervalul 2008-2014
cu modificări minore, datorate procesului de îmbunătățire continuă.
IAAB a început să folosească Matricea de Evaluare și Rubricile ei la examenul de Disertație din 2004, când
Senatul a decis să elaboreze procedurile de acreditare AACSB. Modificări în Matrice au fost efectuate pentru o
mai bună surprindere în evaluare a elementelor de calitate sau pentru a face mai clare cerințele de calitate pentru
unele criterii de evaluare – exigenţe prezentate studenților înainte de a începe pregătirea lucrării de Disertație. De
exemplu, în 2013, a fost schimbată întrebarea Q10, deoarece s-a constatat că studenții au fost mai preocupaţi de
a prezenta conținutul lucrării de Disertație, dar mai puțin atenți la calitatea răspunsurilor la întrebările adresate de
către Comisie, pentru a verifica argumentația aferentă soluției propuse.

Q10

Înainte de schimbare:

După schimbare:

Cât de bine surprinde prezentarea
calitatea proiectului final ?

Cât de bine a răspuns studentul în timpul sesiunii de întrebări și
răspunsuri?

În același sens, în 2013, pentru Q6 cerințele privind structura corespunzătoare a Disertației au fost mărite
cu specificarea clară a modului de includere a referințelor și citărilor.
Criteriile de evaluare au fost explicate și incluse în instrucțiunile privind elaborarea proiectului final şi de
susţinere a Disertaţiei şi transmise în avans studenților și profesorilor îndrumători.
Metoda presupune transformarea elementelor de tehnică de evaluare, recomandate de AACSB International,
în note. În procesul de evaluare a rezultatelor învăţării, de mare importanță este de a stabili o scală pentru rubrici,
care comunică studenţilor exact ce se așteaptă de la ei pornind de la cerințele şi criteriile de evaluare. Rubricile
reprezintă un ghid de notare, o listă sau diagramă care descrie criteriile și așteptările când se notează o temă.
Ele arată care sunt așteptările evaluatorilor când judecă calitatea unei sarcini educaționale realizată de studenți.
În plus față de rolul de ghid în notare, Rubricile servesc pentru a comunica așteptările profesorilor la
realizarea unei sarcini educaționale. Prin urmare, rubricile servesc nu numai pentru notare ci şi pentru evaluarea
calităţii obiectivelor. Existența rubricilor este extrem de importantă pentru a asigura coerența în evaluare de la an
la an și între membrii comisiei de Disertație.
De exemplu, pentru a evalua obiectivul de învățare Comunicare Verbală, rezultatul de învățare „capacitatea
de a surprinde în prezentarea orală a conținutului lucrării de Disertație” (obiectiv modificat în 2013) Rubricile
corespunzătoare au fost:
Excelent (5)

Lucrarea de Disertație în ansamblul său a fost înțeleasă în mod clar de audientă în ceea ce privește
dilema, metodologia, ipotezele de bază, datele relevante, principalele concluzii, recomandări și implicații

Peste medie (4)

Prezentarea surprinde studiul de caz, dilema cu concluziile, dar nu argumente cantitative sau calitative.

Mediu (3)

Prezentarea surprinde doar narațiunea generală din caz cu concluzii scurte.

Sub medie (2)

Prezentarea este o prezentare generală, superficială a lucrării de Dizertație, fără elemente relevante.

Slab (1)

Nu există nici o legătură între prezentare și lucrarea de Disertație în ceea ce privește subiectul sau
dezvoltarea subiectului.
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În fiecare an, Comisia de Disertație (Comisia, în cele ce urmează) a fost formată din 4 profesori examinatori
numiţi de rector, cu excepția anilor 2010, 2011, 2012, când, în conformitate cu normele de acreditare românească
comisia a fost formată din 9 membri: 6 profesori din IAAB și 3 profesori de la alte universități de renume din ţară,
specializaţi în administrarea afacerilor, nominalizaţi de către agenția de acreditare din România.
În timpul examenului de Disertație evaluarea se efectuează în timp real de către fiecare membru al
Comisiei, folosind Matricea de Evaluare a Disertaţiei ca instrument de notare și evaluare și Rubricile ca ghid
pentru evaluarea fiecărui criteriu pe o scală Likert de 5 puncte.
Pentru coerența în interpretarea rezultatelor, semnificația punctelor pe scara Likert este prezentată mai jos:
1

2

3

4

5

Slab

Sub medie

Mediu

Peste medie

Excelent

Între membrii comisiei nu au loc consultări sau ajustări în timpul notării. La sfârșitul examenului documentele
completate pentru fiecare student sunt colectate și nota finală calculată pe baza acestor documente.
REZULTATE ȘI CONSTATĂRI
Analiza în această cercetare se concentrează asupra rezultatelor și constatărilor privitoare la evaluările
pentru obiectivele învățării (Learning Goals) asumate la nivel de program. Astfel, au fost identificate trei valori
pentru fiecare obiectiv de învățare și anume:
m Nota medie, prin calcularea mediei tuturor elementelor care compun un obiectiv de învățare pe student,
iar apoi s-a calculat media pe an;
m Nota maximă, prin calcularea mediei tuturor elementelor care compun un obiectiv de învățare pe student,
iar apoi selectarea mediei maxime pe an;
m Nota minimă, prin calcularea mediei tuturor elementelor care compun un obiectiv de învățare pe student,
iar apoi selectarea mediei minime pe an.
a) Rezultatele privind obiectivul de învățare Perspicacitatea în afaceri
După cum s-a menționat anterior în Matricea de Evaluare, obiectivul de învățare Perspicacitatea în afaceri a
fost evaluat prin întrebările 7-10. Măsurătorile şi interpretările se fac la nivel de program: astfel, în acest context,
nu rezultatul individual este important, ci rezultatele întregului grup de studenți evaluați și aceasta se face prin
agregarea rezultatelor pentru fiecare dintre întrebări folosite în evaluarea obiectivelor de învățare corespunzătoare.
Graficul din Figura 4 prezintă evoluția în timp pentru valorile minime, medii și maxime în evaluarea acestui
obiectiv de învățare.

Figura 4. Evaluarea la nivel de program pentru obiectivul de învăţare Perspicacitatea în afaceri
Valorile medii arată că obiectivul de învăţare Perspicacitatea în afaceri a fost evaluat între „peste medie” și
„excelent” pe scara Likert în toţi cei 7 ani. Valorile medii s-au situat între 4,12 în 2011 și 4,65 puncte în 2014. Este
de menționat că în 2011 România a înregistrat cel mai ridicat nivel al ratei șomajului (Figura 3) și că a fost primul
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an cu o creștere a PIB-ului pozitivă după criză (Figura 2). Este posibil ca numărul crescut de membri ai Comisiei
în intervalul 2010-2012 să fi influențat evaluarea, dar nu trebuie uitat ca această perioadă se suprapune peste
anii cu recesiune tehnică iar efectul individual al factorilor nu poate fi izolat. Valorile medii prezintă un trend de
îmbunătățire continuă.
În anii în care numărul de membri ai Comisiei a fost de 9 numărul mediu maxim de puncte pentru obiectivul
Perspicacitatea în afaceri s-a situat „peste medie”. În toţi ceilalţi ani au existat studenți evaluaţi la nivel „excelent”.
Rezultate interesante s-au obţinut la numărul mediu minim de puncte: în 3 din cei 7 ani considerați au existat
evaluări la nivelul „slab” și „sub medie”, în restul de 4 ani au fost evaluări la nivel „mediu”. În toţi trei anii în care
Comisia a fost formată din 9 membri nu au existat evaluări „sub medie”. Aici a fost punctul de plecare pentru
măsurile de îmbunătățire.
b) Rezultatele privind obiectivul de învățare Comunicarea Scrisă
În Matricea de Evaluare obiectivul de învățare Comunicarea Scrisă a fost evaluat prin întrebarea 6.
Tendințele pentru valorile mediile anuale, maxime și minime sunt prezentate în Figura 5.

Figura 5. Evaluarea la nivel de program pentru obiectivul de învăţare Comunicarea Scrisă
Numărul mediu de puncte la nivelul programului pentru obiectivul Comunicarea scrisă arată că realizarea
acestui obiectiv a fost evaluată între „peste medie” și „excelent” în toţi cei 7 ani. Mediile s-au situat între 4,06 în
2008 și 4,65 puncte în 2014. Tendința identificată arată un proces de îmbunătățire continuă.
Privind media maximă de puncte, în 2008 și doi ani (2011 și 2012) când Comisia a fost formată din 9
membri, media maximă s-a situat „peste medie”. În restul anilor, au existat studenți la nivel „excelent”.
Numărul mediu minim de puncte în 4 din 7 ani arată că au existat evaluări la nivelul „sub medie” și „mediu”;
în restul de 3 ani au fost studenți evaluaţi „peste medie”. Eforturile de îmbunătățire a aspectelor slabe în raport
cu rezultatele evaluării pe baza întrebării Q6 sunt evidente de la an la an și măsurile inițiate au fost specifice
cerințelor asociate acestei întrebări.
c) Rezultatele privind obiectivul de învățare Comunicarea Verbală
În Matricea de Evaluare obiectivul de învățare Comunicare verbală a fost evaluat prin întrebările de la 1 la
5. Tendințele valorilor anuale medii, maxime şi minime sunt prezentate în Figura 6.
Media numărului de puncte la nivelul programului pentru obiectivul Comunicare verbală arată că realizarea
acestui obiectiv a fost evaluat în intervalul „peste medie” și „excelent” în toţi cei 7 ani. Ordinul de mărime al mediilor
a fost între 4,06 în 2011 și 4,54 puncte în 2014. Tendința identificată arată un proces de îmbunătățire continuă.
În ceea ce privește evoluția numărului mediu maxim de puncte, cu excepția a doi ani – 2009 și 2014 – acest
număr a fost situat în banda „peste medie” şi „excelent”. În restul de 2 ani, au existat studenți evaluaţi la nivel
„excelent”. Prezentat în alt mod, în 2 din 7 ani au existat studenți evaluați de către toți membrii Comisiei la nivel
„excelent” în ceea ce privește abilitățile de comunicare verbală.
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Figura 6. Evaluarea la nivel de program pentru obiectivul de învăţare Comunicare verbală
Numărul mediu minim de puncte rezultat în evaluarea obiectivului de învăţare Comunicare verbală: în 3
din 7 ani au existat studenți evaluaţi la nivelul „sub medie”, iar în restul de 4 ani studenții au fost evaluaţi la nivel
„mediu”. În cazul în care Comisia a fost formată din 9 membri, putem observa că au existat studenți evaluaţi la
nivelul „mediu”, cu excepția anului 2011 când media minimă a fost la nivelul „sub mediu”. Eforturile de îmbunătățire
a aspectelor slabe privind realizarea acestui obiectiv sunt evidențiate de trendul ascendent al valorilor minime
timp.
d) Rezultatele privind evaluarea celor trei obiective de învățare pe orizontul de timp selectat
Analiza evaluării celor 3 obiective de învățare în timp este, în percepția noastră, un bun prilej de a identifica
contribuția evaluării la nota finală pe baza totalului punctelor obținute din evaluare și identificarea pe obiectivele
de învățare a punctelor în care corpul profesoral a depus eforturi de îmbunătățire. Mai jos sunt graficele cu
rezultatele analizei celor trei obiective de învățare (Figurile 7, 8 și 9).

Figura 7. Evaluarea la nivel de program pentru cele 3 obiective de învățare
pe baza numărului mediu de puncte de evaluare
Numărul mediu de puncte pe fiecare dintre cele trei obiective de învățare la nivel de program este în fiecare
an foarte apropiat arătând faptul că performanțele studenților în cadrul programului pentru aceste obiective sunt
foarte apropiate, a crescut în timp și s-a poziționat în segmentul de calitate „peste medie” la „excelent”.
Privind Numărul maxim de puncte de evaluare, începând cu anul 2010 până în anul 2013 niciun student
nu a fost evaluat de către toți membrii comisiei la nivelul „excelent” la obiectivul Perspicacitatea în afaceri; doar
în 2009 și 2014, cel puțin un student a fost evaluat în unanimitate de către Comisie ca respectând cerințele de
calitate la nivel „excelent”.
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Figura 8. Evaluarea la nivel de program pentru cele 3 obiective de învățare
pe baza numărului maxim de puncte de evaluare
Începând cu anul 2009 până în anul 2012 pentru obiectivul Comunicarea verbală numărul maxim mediu de
puncte acordate de Comisie fost în continuu declin după care s-a îmbunătățit continuu până în 2014, când cel
puțin un student a primit de la toți membrii Comisiei evaluarea la nivel „excelent”. Aceeași tendință este evidentă
pentru Comunicarea scrisă dar eforturile de îmbunătățire au avut loc mai devreme și în conformitate cu detalierea
specificată de rubricile de evaluare, membrii Comisiei au constatat conformitatea cu cerințele de calitate la un
nivel superior.
Eforturile de îmbunătățire trebuie să fie continuate pentru obiectivul de învățare Comunicare verbală – aici
niciun student nu a fost evaluat de către toți membrii Comisiei de Disertaţie la nivelul „excelent”. Analiza la nivel
de întrebare ar putea identifica eventualele lacune precum şi căile de îmbunătățire pentru viitor.

Figura 9. Evaluarea la nivel de program pentru cele 3 obiective de învățare
pe baza numărului minim de puncte de evaluare
Numărul minim de puncte (Figura 9) indică numărul mediu de puncte de evaluare primit de studenții care,
în anii considerați, au fost evaluaţi de către membrii Comisiei ca fiind conformaţi cerințelor de calitate definite de
rubrici la nivelul cel mai scăzut corespunzător descrierii.
Este de remarcat faptul că, începând cu 2011 media minimă de evaluare la nivel de program pentru fiecare
dintre cele 3 obiective de învățare a fost tot mai apropiate și a crescut în valoare pe scara de calitate. Aceste
tendințe arată eforturile de îmbunătățire continuă în activitatea de consiliere a profesorilor îndrumători pentru
lucrarea de Disertație ce au orientat eforturile studenților spre conformarea cu cerințele de calitate descrise, pe
de o parte, dar şi consistența în evaluarea făcută pe baza acelorași rubrici, pe de alta.
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CONCLUZII
Lucrarea analizează evoluția în timp a rezultatelor evaluării a trei obiective de învățare importante la nivel
de program în cadrul IAAB (Perspicacitate în afaceri, Comunicare scrisă și Comunicare verbală) și s-a constatat
că acțiunile întreprinse pentru a menține și îmbunătăți calitatea procesului educaţional s-au dovedit fructuoase.
Orizontul de timp considerat pentru analiză surprinde un mediu de afaceri extrem de complex și dinamic confruntat
cu criză și recesiune. În timpul procesului de educaţional, profesorii din IAAB au urmat consecvent cerințele de
calitate și au fost implicați în planurile de îmbunătățire continuă. Chiar dacă studenții au fost expuși la o presiune
mai mare în perioada de recesiune, la locul lor de muncă, ei au fost în măsură să dovedească faptul că au
dobândit la școala de afaceri cunoștințele aptitudinile, atitudinile care să îi ajute să facă față situațiilor dificile de
afaceri.
Procedurile de evaluarea a rezultatelor învățării sunt extrem de importante ca bază pentru notare, dar
şi pentru îmbunătățirea continuă a activității de învățământ. Acestea trec peste specificul legat de subiect și
individualitatea studenților și se referă la realizările la nivel de program,care vizează misiunea școlii de afaceri
respectiv buna pregătire a managerilor pentru a face faţă provocărilor mediului de afaceri indiferent care ar fi
contextul acestuia.
Comparabilitatea și coerența în timp a rezultatelor sunt datorate utilizării aceluiaşi instrument adecvat:
Matricea de Evaluare și Rubricile ei pentru examenul de Disertaţie, care asigură calitatea procesului de evaluare.
Atâta timp cât instrumentele de evaluare sunt utilizate în mod constant numărul de membri din Comisia de
Disertaţie nu au influențat rezultatele evaluării. Cu toate acestea, rezultatele evaluării sunt sensibile la numărul
de candidați evaluaţi.
La nivel de program, numărul mediu de puncte de evaluare este foarte apropiat pentru cele trei obiective
de învăţare, ceea ce indică faptul că, în general, absolvenții au dobândit competențele, informațiile și abilitățile
specificate prin rubrici la un nivel cuprins între „peste medie” și „excelent” iar tendința arată eforturile de
îmbunătățire continuă a calității. Calitatea s-a menținut chiar și în timp de recesiune.
Numărul maxim de puncte de evaluare se află constant în banda „peste medie” la „excelent”, respectiv între
4,72 la 5 puncte. Acest lucru dovedește faptul că, în fiecare an, au existat studenți extrem de performanţi, maturi,
capabili să ia decizii informate și să comunice aceste decizii într-o manieră convingătoare, verbal şi în scris.
Pentru toate trei obiectivele de învățare numărul mediu de puncte este mai aproape de maxim, decât
de nivelul minim. Acest lucru arată că acțiunile de îmbunătățire au fost consistente în timp și au contribuit la
îmbunătățirea performanței.
La nivel de program rezultatele evaluărilor aferente celor trei obiective ale învățării pe orizontul de timp de 7
ani evidenţiază un efort continuu de îmbunătățire.
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OPERAŢIUNI LEAN ȘI JUST-IN-TIME
ÎN INDUSTRIA AMBALAJELOR FLEXIBILE
Lect. Univ. Dr. Carmen Mincu
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
Radu Comӑnescu, EMBA
Artema Plast – Grupul multinaţional Gerosa
Rezumat: Lucrarea cercetează operaţiunile ‘lean’ și ‘Just-In-Time’ pe baza studiului de caz reprezentat de
procesele de agilitate și eficienţă din industria ambalajelor flexibile. Maparea și optimizarea proceselor de lucru,
precum și asigurarea serviciului cӑtre client imediat dupӑ ce acesta îl solicitӑ, reprezintӑ teme de dezbatere pentru
evidenţierea opţiunilor viable de control al costurilor în procesele de servire a clienţilor industriei de ambalaje
flexibile și asigurarea satisfacţiei acestora.
Cuvinte-cheie: Managementul operaţiunilor; Operaţiuni lean și Just-In-Time; Maparea proceselor
Clasificare JEL: D23, D24, M1, L2

Motto: „Cea mai periculoasӑ formӑ de risipӑ este cea de care nu ai aflat încӑ.”
Shigeo Shingo
PUTERNIC, FLEXIBIL, ECO: OPERAŢIUNI „LEAN” ȘI JIT
O abordare încetӑţenitӑ a planificӑrii și programӑrii producţiei se bazeazӑ pe principiul de a lansa în
execuţie un numӑr de loturi de fabricaţie care sӑ acopere cererea/comanda clientului valorificând capacitӑţile de
producţie disponibile la fiecare etapӑ tehnologicӑ a procesului de producţie. Blocajele care pot apӑrea pe acest
parcurs își gӑsesc rezolvarea, în mod tradiţional, prin asigurarea de stocuri – fie de materii prime și materiale,
produse finite sau producţie neterminatӑ. Practica programӑrii în paralel a producţiei diferitelor sortimente,
în condiţiile în care fiecare etapӑ a procesului de fabricaţie este realizatӑ într-un interval specific de timp,
genereazӑ stocuri considerabile de producţie neterminatӑ, dar și o utilizare intensӑ a echipamentelor și costuri
unitare mici – efecte pozitive care, în mod paradoxal, pot fi anulate de creșterea costurilor cu stocurile. Pe de
altӑ parte, lipsa unui rӑspuns rapid datoritӑ inerţiei sistemelor de fabricaţie poate afecta semnificativ avantajul
competitiv. În fapt, utilizarea la maxim a echipamentelor și a forţei de muncă poate deveni un avantaj minor
dacӑ rezultatul se rezumӑ numai la producerea unor volume mai mari – de producţie neterminatӑ care creeazӑ
locuri înguste, sau de produse finite care nu își gӑsesc un cumpӑrӑtor. (Galloway; 1993) Conceptul japonez
’Just-In-Time’ (JIT) a oferit soluţiile acestor dezavantaje, prin reorientarea filozofiei de operaţiuni, indiferent de
industria unde au loc acestea, de la capacitӑţi de producţie, la procesele de lucru ca atare. Elementul esenţial
al unui sistem JIT este calitatea – încorporatӑ atât în produsul final, cât și în procesul de fabricaţie a acestuia. O
‘risipӑ zero’ poate apӑrea ca imposibil de atins, dar principiul de lucru din spatele acesteia este cel care meritӑ
sӑ fie pus în operӑ și anume, în operaţiuni ‘lean’, în care stocurile sunt privite drept o scuzӑ inacceptabilӑ pentru
o planificare inadecvatӑ, o lipsӑ de flexibilitate și de grijӑ pentru mediu, echipamente nepotrivite, erori și defecte
de calitate. Scopul unui mod de lucru JIT este rapiditatea serviciului pentru client, minimizând risipa - în stocuri,
în deșeuri și rebuturi, în timpi morţi în utilizarea echipamentelor sau în pregӑtirea fabricaţiei sau la operatorul
uman. Operaţiunile de tip ‘lean’ sunt sisteme care maximizeazӑ valoarea adӑugatӑ produsӑ de activitӑţile unei
companii prin eliminarea risipei și întârzierilor (Figura 1).
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Figura 1. Elementele de bazӑ ale operaţiunilor ‘lean’ și JIT
A implementa operaţiuni bazate pe filozofia ‘risipӑ zero’ înseamnӑ luarea în considerare a urmӑtoarelor
factori: reducerea stocurilor, micșorarea mӑrimii loturilor de fabricaţie, controlul calitӑţii, simplificarea proceselor,
aplatizarea structurii organizaţionale, delegarea de sarcini, minimizarea risipei ca atare. (Mincu; 2006)
Instrumente ale managementului operaţiunilor stau la dispoziţie pentru a diminua avatarurile în aceste privinţe:
analiza logisticӑ, simularea, analiza de proces, analiza fluxurilor de materiale, analiza fluxurilor informaţionale,
analiza de flexibilitate (cum este SMED7), analiza de activitate și sarcinӑ, sisteme ‘pull’ de control al producţiei
(cum este Kanban8).
În secţiunile urmӑtoare, autorii își propun sӑ prezinte studiul de caz al operaţiunilor desfӑșurate în industria
ambalajelor flexibile, evidenţiind cu promptitudine situaţiile în care operaţiunile ‘lean’ și JIT se regӑsesc exemplificate.
INDUSTRIA DE AMBALAJE FLEXIBILE
Industria ambalajelor flexibile a reprezentat întotdeauna un câmp de bӑtӑlie, de nișӑ, dedicat celor
care îndrӑznesc sӑ se aventureze în cumulul numeroaselor variabile și factori ce influențează produsul final.
(Comӑnescu; 2015) Liniile de producţie de ambalaj flexibil, în marea majoritate a cazurilor, proceseazӑ film
prefabricat (extrudat) de polipropilenӑ, polietilenӑ, poliester etc., ca apoi sӑ se îndrepte, în funcţie de cerinţele
clienţilor, cӑtre laminare, tӑiere sau prelucrare pungi. Fabricat din hidrocarburi, plasticul reprezintӑ materia primӑ
pentru industria ambalajelor flexibile și continuӑ sӑ fie în strânsӑ legӑturӑ cu preţul petrolului. La mijlocul anului
2014, preţul petrolului a scӑzut, determinând un șoc major industriei petrochimice la nivel mondial. Numeroși
producӑtori nu au fost pregӑtiţi nici pentru amploarea, nici pentru viteza de impact asupra companiilor lor, pe
fondul volatilitӑţii puternice de pe piaţa petrolului. Aceste așa-numite „preţuri revenite la normal” erau de așteptat
ţinând cont de schimbӑrile fundamentale în dinamica cererii și ofertei din industria extractivӑ de petrol (Figura 2).
Potrivit analizelor McKinsey (Figura 2), pe mӑsura scӑderii preţului barilului de petrol, materia primӑ pentru
ambalajele flexibile ar fi trebuit sӑ înregistreze de asemenea, o scӑdere a preţurilor de 15 pânӑ la 30 la sutӑ într-o
perioadӑ de patru luni. Trei factori au determinat însӑ, nu scӑderea, ci creșterea cu 33 la sutӑ a preţului materiilor
prime pentru ambalaje flexibile în numai trei luni (între martie 2015 și iunie 2015): devalorizarea monedei Euro
cu mai mult de 25 la sutӑ faţӑ de Dolarul american (ca monedӑ de referinţӑ a tranzacţiilor cu petrol din Orientul
7 Single Minute Exchange of Dye. SMED este o metodӑ elaboratӑ în Japonia pentru reducerea drasticӑ a numӑrului de modificӑri aduse proceselor de lucru existente în
cazul introducerii unor produse noi - de la evitarea oricӑrei schimbӑri (dacӑ este posibil), pânӑ la desfӑșurarea noilor etape tehnologice în paralel cu procesele de producţie existente.
8 O tehnicӑ japonezӑ bazatӑ pe principiul cӑ niciun component al unui produs final nu poate fi dat în fabricaţie pânӑ când nu este necesar potrivit procesului de lucru, cu
scopul final de a realiza un control extrem de riguros al stocurilor. Kanban este numele în japonezӑ pentru cartelele-etichetӑ ale containerelor cu diferite componente care așteaptӑ
intrarea în fazele de producţie corespunzӑtoare; numai când cartela autorizeazӑ în mod expres, containerul merge în producţie. Astfel, programul de producţie ‘trage’ produsul final
în fabricaţie de la prima fazӑ tehnologicӑ pânӑ la ultima.
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Figura 2. Impactul evoluţiei petrolului în industria chimicӑ9
Mijlociu), factori sezonieri și constituirea de stocuri importante la unii producӑtori europeni, în anticiparea unei
majorӑri suplimentare de preţ și a lipsei de disponibilitӑţi la cumpӑrare. (McKinsey; 2014)
Datoritӑ consumului scӑzut și a populaţiei în continuӑ scӑdere, piaţa ambalajelor din România nu a
reprezentat niciodatӑ o tentaţie realӑ pentru companiile multinaţionale producӑtoare de ambalaj flexibil. Doar în
ultimii zece ani, acestea s-au decis sӑ intre pe piaţa din România - deși într-un mod foarte timid, prin achiziţionarea
de companii bine poziţionate în piaţa localӑ, obiectivul principal fiind transferul producţiei din locaţii costisitoare din
Europa de Vest cӑtre locaţii cu eficienţӑ sporitӑ și randamente financiare mai bune. Aceastӑ conjuncturӑ a oferit
producӑtorilor locali o veritabilӑ oportunitate de a crește și de a se dezvolta.
Pe mӑsura trecerii timpului, populaţia româneascӑ a început sӑ adopte consumerismul vestic, iar
multinaţionale importante din industria alimentarӑ au intrat pe piaţӑ. Cu toate acestea, datoritӑ lipsei de experiențӑ
și de know-how pentru structuri de filme și soluţii speciale de ambalare, companiile de produse alimentare
au ales sӑ continue colaborarea cu furnizori din afara României, apelând la producӑtorii locali numai pentru
ambalajele simple. Acest lucru a condus la o discrepanţӑ semnificativӑ între cantitӑţile efectiv necesare pentru
ambalarea produselor fabricate în România și cantitatea de ambalaje efectiv produsӑ de producӑtorii români.
Producția localӑ acoperӑ în prezent aproximativ 60 la sutӑ din necesitӑţile reale de ambalaje din România, prin
comparaţie cu Italia de exemplu, unde producţia localӑ este de 160 la sutӑ din necesarul ţӑrii, excedentul fiind
exportat în celelalte ţӑri europene, inclusiv România. Aceastӑ situaţie nu putea însӑ, dura mult. Posibilitatea de
a combina experienţa companiilor multinaţionale cu costurile reduse de producţie în România, forţa de muncӑ
ieftinӑ, costurile de investiţie mai mici și chiar și taxele mai mici, concomitent cu avantajele proximitӑţii faţӑ de
clienţi și de nevoile lor în continuӑ creștere, toate acestea au atras jucӑtori internaţionali din industria ambalajelor
flexibile sӑ investeascӑ în România10. Cu o ratӑ de creștere estimatӑ la 5 la sutӑ pe termen mediu, investiţia în
producţia de ambalaj flexibil în România apare ca o oportunitate irezistibilӑ de parteneriat atât pentru producӑtorii
multinaţionali, cât și pentru cei locali.
În prezent, producӑtorii români de ambalaje flexibile trebuie să fie pregӑtiţi pentru a face faţӑ creșterii preţului
materiei prime. Ei trebuie sӑ decidӑ dacă vor transfera integral aceastӑ creștere cӑtre client pentru asigurarea în
continuare a marjelor de profit. Datoritӑ duratelor de livrare a materiei prime de la patru pânӑ la șase sӑptӑmâni,
compania poate asigura stocuri acoperitoare pentru comenzile a două sau chiar trei luni în avans. Acest fapt oferӑ
producӑtorului o rezervӑ de timp în adoptarea noilor preţuri și, neapӑrat, pentru punerea în aplicare a unor mӑsuri
9 http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/oil-price_shocks_and_the_chemical_industry_preparing_for_a_volatile_environment
10 Unul dintre cei mai mari producӑtori de ambalaje flexibile din Europa este Grupul Gerosa, www.gerosagroup.com, cu fabrici în Spania, Franţa și Italia. În 2003, Gerosa
a achiziţionat majoritatea acţiunilor Artema Plast, compania numӑrul unu din industria ambalajelor flexibile în România; membrii echipei locale de conducere Artema Plast au rӑmas
astfel, acţionari minoritari. Autorii și-au bazat cercetarea din prezenta lucrare pe cazul operaţiunilor Artema Plast.
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suplimentare în scopul de a se pregӑti pentru cazul în care clienţii vor respinge creșterea preţurilor. O alternativӑ
optimӑ pentru producӑtorul de ambalaj ar fi aceea sӑ planifice valuri succesive de majorare a preţurilor și sӑ-și
anunţe clienţii cӑ primul este programat, de exemplu, în termen de 30 de zile, al doilea, la 45 de zile și în cele din
urmӑ, dacӑ este necesar, un al treilea val care sӑ acopere întreaga creștere a preţului materiilor prime.
Concomitent cu tendinţa manifestӑ de creștere a preţurilor materiei prime, fabricantul trebuie sӑ vinӑ cu
o soluţie alternativӑ pentru a evita erodarea portofoliului de clienţi. Reevaluarea performanţei de business, a
proceselor de lucru, a lanţurilor de aprovizionare-desfacere, a nivelului de orientare cӑtre nevoile clientului etc.
reprezintӑ negreșit o soluţie de back-up în contracararea creșterii cu 33 la sutӑ a preţului materiei prime, cu
materia primӑ reprezentând 15 la sutӑ din preţul produsului final. În consecinţӑ, compania va analiza cu mare
atenţie procesul complet de asigurare a serviciului cӑtre clientul care comandӑ un produs din gama ambalajelor
flexibile.
MAPAREA PROCESELOR DE LUCRU PENTRU A EVIDENŢIA STAREA ACTUALӐ
Autorii au aplicat tehnica mapӑrii proceselor (Anthony; 1992) pentru a identifica punctele în care se
înregistreazӑ un eșec în servirea clienţilor interni sau externi (Figura 3). Potrivit lui Anthony, aceste puncte pot
fi reprezentate de faze de proces care nu adaugӑ valoare experienţei clientului, sau unde implicarea clientului
însuși în proces este insuficient gânditӑ pentru a se valorifica avantajele serviciiilor oferite sau este inadecvat
integratӑ cu procesele interne de servire, respectiv locuri sau momente de interacţiune cu clienţii utilizând o
infrastructurӑ de operaţiuni învechitӑ sau nepotrivitӑ.
Potrivit Figurii 3, informarea permananentӑ a reprezentanţilor clientului asupra stadiului proiectului/comenzii
este esenţiala în desfӑșurarea unor operaţiuni de mare agilitate și eficienţӑ în ambalaje flexibile, printr-o analizӑ
profundӑ a procesului, inclusiv a timpilor și sincronizӑrii fazelor de proces, diminuând risipa și acţionând conform
principiilor de lucru just-in-time.
ANALIZA FLUXURILOR PE LINIA DE FABRICAŢIE PENTRU URMӐRIREA CAPACITӐŢILOR DE
PRODUCŢIE
Analiza fluxurilor de fabricaţie se referӑ la urmӑrirea parametrilor principali ai capacitӑţilor de productie
existente pentru a evidenţia performanţa și eficienţa acestora la un moment dat. Identificarea diferenţelor și a
decalajelor între operaţiunile de ambalaje flexibile locale și operaţiuni similare din alte ţӑri reprezintӑ un prim
pas spre înţelegerea nivelului de performanţӑ actual, dar și a opţiunilor de îmbunӑtӑţire. Acest benchmarking
poate oferi cӑi de reducere a timpilor de pregӑtire a fabricaţiei, vitezӑ de lucru pentru diferite echipamente și
operatorii umani în fiecare din fazele de producţie (imprimare, laminare, debitare, producţie pungi) - evitând
investiţii suplimentare în echipamente sau creșterea numӑrului de personal.
Îndeplinirea indicatorilor de performanţӑ a operaţiunilor stabiliţi potrivit analizei fluxurilor de producţie
poate asigura contracararea majorӑrii preţului la materii prime cu 30 la sutӑ, și poate chiar mai mult de
aceasta, mai ales prin reducerea timpilor de pregӑtire a fabricaţiei și adoptarea unor obiective de personal
care sӑ includӑ executarea unor procese și proceduri eficiente.
SIMULAREA COZILOR DE AȘTEPTARE PENTRU RESPECTAREA TERMENELOR DE LIVRARE
PROMISE CLIENŢILOR
Modelarea cozilor de așteptare asigurӑ analiza performanţei operaţiunilor existente, din punct de vedere al
timpilor de așteptare, deci al locurilor înguste, oferind o imagine clarӑ a resurselor necesare pentru îndeplinirea
programului de producţie. În consecinţӑ, asigurӑ cunoașterea aprofundatӑ a nivelului de serviciu oferit clientului,
precum și a costurilor asociate unei eventuale intensificӑri a proceselor de aprovizionare-producţie-desfacere.
Prin aplicarea teoriei statistice a cozilor de așteptare – timp mediu și numӑr mediu de evenimente în sistem,
timp mediu de așteptare, numӑrul de operatori umani sau mașini necesare îndeplinirii unei comenzi într-un
interval de timp dat, probabilitatea ca sistemul de lucru sӑ fie inactiv –, managementul poate realiza urmӑrirea și
controlul asupra rezultatelor proceselor de lucru. (Comӑnescu; 2015)

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2015

59

Figura 3. Procesul complet de servire a clientului într-o companie producӑtoare de ambalaje flexibile
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PRACTICILE OPERAŢIONALE ‘5S’ PENTRU CONTROL VIZUAL AL PRODUCŢIEI ȘI EVITAREA RISIPEI
Pentru un mediu de lucru în care risipa este dezavuatӑ și eliminatӑ, cele cinci practici operaţionale ‘S’ sunt

de maximӑ importanţӑ. (Krajewski, Ritzman, Malhotra; 2010) Metodologia 5S pentru organizarea și susţinerea
unui mediu de lucru productiv pune în evidenţӑ cinci practici de lucru: sortarea (‘Sorting’), plasarea fiecӑrui
lucru la locul potrivit (‘Straightening’), curӑţenia la locul de muncӑ (‘Shining’), standardizarea (‘Standardizing’)
și impunerea disciplinei (‘Sustaining’) în aplicarea primelor patru practici, oferind posibilitatea unui control vizual
al derulӑrii activitӑţilor și evitarea risipei. Prima componentӑ 5S este ‘Sort’ care presupune separarea lucrurilor
necesare de cele nenecesare (inclusiv materiale, piese, documente, scule etc.). ‘Straighten’ solicitӑ plasarea
lucrurilor într-o ordine și locaţie specifice pentru fiecare element care contribuie la realizarea produsului, oferind
posibilitatea observӑrii cu ușurinţӑ a stӑrii în derularea activitӑţilor. ‘Shine’ exprimӑ obligaţia de a asigura curӑţenia
perfectӑ la locul de muncӑ, în timp ce ‘Standardize’ sugereazӑ stabilirea unui program și metode de lucru care
sӑ faciliteze pregӑtirea de fabricaţie și de oferire a serviciului cӑtre client la orice moment. ‘Sustain’ este o ultimӑ
practicӑ 5S care presupune acceptarea și aplicarea perseverentӑ a disciplinei în realizarea celorlalte practici 5S,
cu fiecare operator uman înţelegând, respectând și practicând regulile de lucru. (Mincu; 2014)
MANAGEMENTUL JIT AL LANŢULUI DE APROVIZIONARE - DESFACERE PENTRU A REDUCE
STOCURILE
Un management al stocurilor de tip JIT oferӑ posibilitatea reducerii costurilor și a sumelor blocate în stocuri
prin preluarea în fabricaţie materiilor prime și a celorlalte materiale numai când sunt necesare potrivit proceselor
tehnologice.
Totuși, se întâmplӑ frecvent ca în industria ambalajelor flexibile, producӑtorii sӑ adopte o strategie pe termen
lung de a menţine stocuri semnificative pentru anumite materii prime – de notorietate pentru volatilitatea preţurilor
lor de achiziţie și a cantitӑţilor limitate disponibile pe piaţӑ. Este o decizie strategicӑ a acestor companii de a-și
asuma costurile considerabile asociate, menţinând însӑ, un control strict în sensul minimizӑrii, pentru stocurile la
celelalte materii prime și materiale. (Comӑnescu; 2015)
Managementul JIT al stocurilor contribuie în mod direct la optimizarea utilizӑrii resurselor financiare și a
spaţiilor de depozitare, asigurând și un control mai eficient al proceselor de producţie. Filozofia JIT are puterea
de a elibera fluxuri de numerar considerabile și de a rezolva problema din ce în ce mai spinoasӑ a spaţiilor de
stocare.
SET DE INDICATORI DE PERFORMANŢӐ PENTRU ASIGURAREA UNUI CONTROL STRATEGIC AL
OPERAŢIUNILOR
Potrivit cercetӑrii realizate, clienţii producӑtorilor de ambalaje flexibile așteaptӑ sӑ le fie îndeplinite trei
cerinţe majore: livrarea la timp, calitate superioarӑ și preţuri competitive. Dacӑ așteptӑrile privind preţurile pot
fi identificate prin studii de piaţӑ și feedback de la clienţi, performanţa de livrare și calitatea pot fi evaluate prin
comparaţia între promisiune și termenele livrare realizate, respectiv prin rata de produse refuzate la recepţie din
total volume livrate.
Urmӑrirea permanentӑ a unui set de indicatori care sӑ exprime îndeplinirea așteptarilor clienţilor potenţeazӑ
pe termen lung demersurile companiei de a se adapta și a îndeplini nevoile clienţilor, în paralel cu asigurarea unei
echipe de conducere și de execuţie de mare agilitate, informate asupra cererii pe piaţӑ și a feedback-ului de la
clienţi, precum și asupra costurilor și coordonatelor financiare necesare pentru a oferi clienţilor un nivel din ce în
ce mai înalt de servire și satisfacţie.
CONCLUZII
În sectoarele de activitate în care inovaţia la nivel de produs nu reprezintӑ un factor primordial de succes
și în care competitorii pot accesa atât aceeași tehnologie cât și preţuri similare pentru materia primӑ, accentul
trebuie sӑ se punӑ pe managementul operaţiunilor de tip ‘lean’ și JIT. Niciodatӑ sӑ nu treci povara costurilor
asupra clienţilor – mai degrabӑ colaboreazӑ cu aceștia pentru a rӑspunde provocӑrii împreunӑ!
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SUPRAVIEȚUITORI AI CRIZEI
Lect. Univ. Dr. Ovidiu Dîmbean-Creța
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul București
Thomas Devaney, MBA
Kennesaw State University
INTRODUCERE
Scopul acestei lucrări este acela de a identifica similitudini din punctul de vedere al rezistenței cu succes pe
timp de criză economică în două piețe foarte diferite, a Statelor Unite ale Americii și a României, bazându-ne pe
un set simplu și clar de indicatori financiari comuni.
Cel mai recent ciclu de restrângere a afacerilor (recesiune14) a început cu un vârf în decembrie 2007 și s-a
terminat în iunie 2009, marcând o contracție de 18 luni (Biroul Național de Cercetări Economice, 2015). În acest
timp, S&P 500 a cunoscut o scădere de la o valoare ajustată mare de 1515.96 în 10 decembrie 2007 la o valoare
joasă de 676.53 în 9 martie 2009. Acest lucru a provocat o pierdere în valoarea capitalurilor proprii de aproximativ
55%. Pe acest declin al pieței nu era nicio scăpare, niciun loc pe piețele de capital unde te puteai ascunde, căci
toate sectoarele din cadrul S&P 500 au publicat declinuri variind de la 31% la 83%.
Cu toate acestea, intrigant este faptul că cei mai buni performeri din piață au fost sectoarele tradițional
defensive: birotică și papetărie, îngrijirea sănătății și utilități. În plus, curios este că și istoria arată că aceste trei
sectoare defensive au înregistrat clasări identice în toate momentele mai dificile din perioada 1946-2002. Cu alte
cuvinte, ori de câte ori S&P 500 a avut de suferit pe o piață în scădere, toate sectoarele au înregistrat scăderi. Cu
toate acestea, sectoarele defensive, precum cel de birotică și papetărie, îngrijirea sănătății și respectiv utilitățile,
precum și, într-o mai mică măsură, cel energetic, au fost cei mai buni performanți, clasându-se pe locurile 1, 2, 3
și respectiv 4 (Stovall, martie 2010).
În România, unda de șoc nu și-a făcut simțită prezența până în cel de-al patrulea trimestru al anului 2008,
influențând astfel într-o manieră severă economia României în 2009 și 2010. Acest lucru este confirmat de
contracția dramatică de 7.1% (Institutul Național de Statistică) al PIB-ului României în 2009 comparativ cu 2008,
și de 0.8% în 2010 față de 2009. A urmat o recuperare lentă de 1% pe an pentru următorii doi ani, 2011 și 2012
cu rezultatele trimestriale alternative.
S-a scris mult despre premise, cauze și mediul permisiv care au condus la o criză financiară, nu numai în
Statele Unite ale Americii și România, ci pe întreg mapamondul. Dar nu acesta este scopul lucrării. Mai degrabă,
intenționăm să identificăm acele companii și industrii care s-au descurcat bine sau, cel puțin, mai bine decât
economia globală in această perioadă și să indentificăm cine sunt ei și cum au făcut asta.
ABORDAREA ANALIZEI
Pentru a analiza acele companii și industrii care s-au descurcat excepțional în perioada de recesiune, am
ales un set de indicatori financiari relevanți, începând cu axioma centrală a maximizării valorii acționarilor.
Din perspectiva americană, am început prin a identifica maximul (1515.96 în 10 decembrie 2007) și minimul
(676.53 în 9 martie 2009) valorii de închidere a indicelui S&P 500. Indicele S&P 500 este considerat cel mai bun
etalon de capitalizare a acțiunilor americane la scară largă, cuprinzând principalele 500 de companii americane
mari și acoperind aproximativ 80% din capitalizarea disponibilă a pieței (S&P Dow Jones Indices LLC). Utilizând
aceste două date și scăderea valorii indicelui global (the overall index decline) de aproximativ 55% ca punct de
reper, am obținut prețul de închidere ajustat al fiecăruia dintre cele 50215 de titluri de valoare incluse momentan,
titluri care cuprind indicele S&P 500 cu privire la aceste date.
14 NBER nu definește recesiunea în termenii a două trimestre consecutive de declin în PIB-ul real. Dimpotrivă, o recesiune este un declin semnificativ în activitatea
economică răspândită în întreaga economie, durând mai mult de câteva luni, în mod normal, vizibilă în PIB-ul real, în venitul real, ocuparea forței de muncă, producția industrială și în
vânzările en-gros și cu amănuntul. Pentru mai multe informații, puteți vedea cel mai recent anunț al NBER’s Business Cycle Dating Committee, din data de 9/20/10.
15 Deși indicele include doar 500 de companii, două clase de acțiuni comune ale Discovery Communications și Google sunt incluse.
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Am folosit prețul de închidere ajustat pentru a reflecta într-o manieră mai precisă câștigurile/pierderile totale,
luând în considerare orice dividende care ar fi putut fi plătite în timpul analizei noastre. Din moment ce companiile
sunt adăugate sau șterse în mod regulat din S&P 500 și am început cu componenta curentă, a fost nevoie să
eliminăm 30 de titluri de valoare din cele 502 actuale, ca urmare a faptului că prețurile acțiunilor istorice nu au fost
disponibile pentru una sau pentru niciuna din datele utilizate în analiza noastră.
Pentru cele 472 de titluri rămase, am obținut prețurile acțiunilor istorice de pe Yahoo.com și am calculat
câștigul sau pierderea pentru fiecare dintre aceste titluri. Apoi am exprimat fiecare dintre câștiguri/pierderi ca
procent din 10 decembrie 2007 ajustat al prețului de închidere pentru a determina procentul câștigat/pierdut.
Admitem că analiza noastră va conține distorsiuni, din moment ce noi am început cu componenta actuală, din
30 iunie 2015 ai S&P 500, mai degrabă decât cu componenta existentă la momentul începerii analizei noastre.
Am grupat fiecare titlu în conformitate cu Standardul Industrial Global de Clasificare al companiilor suport
(the underlying company’s Global Industry Classification Standard) (GICS)16 și am determinat media simplă a
câștigului/pierderii sectorului. Rezultatele noastre sunt puțin mai diferite decât cele prezentate de Stovall (Stovall,
martie 2010). Am sesizat diferența mai multor factori, inclusiv utilizarea unei simple medii a titlurilor. În timp ce
indicele S&P 500 utilizează o capitalizare de piață ponderată și ajustată cu variația, noi am folosit prețul de
închidere ajustat pentru a include dividendele, în timp ce Stovall le-a exclus. Și, într-un final, companiile noastre
componente vor fi diferite pentru că am început cu cele de la data de 30 iunie 2015.
Nu în ultimul rând, diferențele, în special cele referitoare la clasamentele sectoarelor, apar nesemnificative
la birotică și papetărie, îngrijirea sănătății și utilități, care sunt în topul celor mai performante patru sectoare, și
cele financiare, industriale și al materialelor, cele mai slab performante sectoare. La mijloc, unde pierderile sunt
de câteva puncte procentuale diferență de la unul la altul, avem pe sector, un clasament ușor diferit.
Pe baza analizei noastre, rentabilitățile pe sectoare sunt următoarele:
Sector

12/10/2007 – 03/09/2009
% de modificare

Birotică și papetărie

-35%

Îngrijirea sănătății

-38%

Servicii de telecomunicații

-43%

Utilități

-46%

Tehnologia informației

-50%

Bunuri de consum

-51%

Energie

-52%

Materiale

-53%

Industrie

-55%

Financiar

-68%

Dacă ne uităm la datele prezentate, este rezonabil să concluzionăm că performanța unei companii
individuale, în vremuri de tulburări economice, este și mai dependentă de sectorul în care activează aceasta,
decât orice matrice financiară sau decât competențele de management. Cu toate acestea, dacă ne uităm la câteva
dintre cele mai performante companii, trebuie să conturăm o concluzie diferită. Din cele 472 de titluri examinate,
doar zece au avut profituri pozitive peste termenul aproximativ de 15 luni examinat, în timp ce populația totală
a avut o pierdere medie de 52%, iar sectorul individual a variat de la 35% la birotică și papetărie la 68% pentru
sectorul financiar. Din cele zece titluri care au prezentat un profit total pozitiv, cinci aparțin bunurilor de consum,
două de îngrijirea sănătății, și câte unul de birotică și papetărie, energie și financiar.
În mod cert, la nivelul securității individuale, alți factori în afară de sector joacă un rol în performanța anumitor
companii. De exemplu, nimeni nu s-ar aștepta să vadă People United Financial, economii și credite, în topul celor
mai performante zece companii, atunci când este un membru al celui mai slab performant sector, cel financiar, cu
o scădere medie a capitalurilor proprii de 68% în populația noastră. Nimeni nu s-ar aștepta să vadă cinci companii
din sectorul bunurilor de consum incluse în lista celor mai performante companii.
16 ���������������������������������������������������������
GICS este o marcă înregistrată a McGraw-Hill și MSCI Inc.
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Name

Sector
Consumer
Staples
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Price1
12/10/2007

Price1
3/9/2009

Change
$

Change
%

Processed & Packaged
goods

8.03

8.16

0.13

2%

Description

GMCR

Keurig Green Mountain

PBCT

People’s United Financial Financials

Savings and Loans

12.56

12.95

0.39

3%

SWN

Southwestern Energy

Energy

Independent oil and gas

26.83

28.27

1.44

5%

VRTX

Vertex Pharmaceuticals

Health Care

Biotechnology

25.47

26.96

1.49

6%

ROST

Ross Stores

Consumer
Discretionary

Apparel Stores

6.34

6.86

0.52

8%

EW

Edwards Lifesciences

Health Care

Medical appliances and
equipment

24.61

27.28

2.67

11%

AZO

AutoZone

Consumer
Discretionary

Auto parts stores

132.17

150.00

17.83

13%

DLTR

Dollar Tree

Consumer
Discretionary

Discount variety stores

9.79

13.33

3.54

36%

FDO

Family Dollar Stores

Consumer
Discretionary

Discount variety stores

17.76

28.00

10.24

58%

NFLX

NetFlix

Consumer
Discretionary

CATV Systems

23.49

38.50

15.01

64%

1 Ajusted dose from Yahoo finance

BUNURILE DE CONSUM
Dacă ne uităm mai îndeaproape la cele cinci companii din sectorul bunurilor de consum, observăm că patru
din cele cinci s-au descurcat mai bine datorită ofertei lor de produse și/sau a strategiei de preț. Ross Stores este
un magazin de îmbrăcăminte pentru femei și, deși încadrat în categoria îmbrăcăminții de consum, este încă o
necesitate, cel puțin în Statele Unite, iar sloganul Ross este “Dress for Less”. Magazinul Family Dollar oferă zilnic
articole pentru întreaga familie la prețuri conform valorii. Family Dollar pretinde că oferă cel mai mic preț posibil,
articole de firma și o marfă de calitate sub marca proprie, de care au nevoie consumatorii și pe aceștia le folosesc
zilnic. Viziunea Family Dollar este “să fie cea mai bună valoare pentru un retailer de format mic convenient, care
să servească nevoilor clientului în cartierele de proximitate” (Family DollarStores, Inc.). Conceptul său este să
fie un magazin de autoservire, de tip cash and carry, de discount în proximitățile celor cu venituri mici și medii.
Dollar Tree este un alt magazin cu reduceri variate ce oferă un mix de marfă ce include produse precum articole
de uz casnic, sticlărie, tacâmuri, produse pentru curățenie, bomboane, gustări, mâncare, sănătate și frumusețe,
jucării, cadouri, furnituri pentru petreceri, papetărie, consumabile artizanale, materiale didactice, cărți, decorațiuni
sezoniere, și altele. Orice produs costă doar 1$ sau mai puțin (Dollar Tree, Inc.). AutoZone a început în 1979
să satisfacă nevoia pentru piese auto cu amănuntul pentru a ajuta oamenii să-și întrețină mașinile. În prezent,
AutoZone este o companie în topul Fortune 500 cu mai mult de 8.1 miliarde $ în vânzările anuale. O parte din
angajamentul AutoZone afirmă că „Avem cea mai bună marfă la prețul corect” (AutoZone, Inc.).
În timpul unei recesiuni economice, oamenii își schimbă obiceiurile de cheltuieli. Spre exemplu, în timpul
unei recesiuni, oamenii cumpără mai puține mașini noi. Asta înseamnă că își păstrează mașinile existente mai
mult timp, ceea ce înseamnă că vor avea nevoie de mai multe reparații pentru mașina respectivă. În general,
furnizorii de produse cu costuri mai reduse își vor îmbunătăți vânzările din moment ce cumpărătorii încearcă
să mai taie din cheltuieli optând pentru produse cu prețuri mai reduse (Walden), de aceea nu este surprinzător
faptul că aceste companii de consum discreționar s-au descurcat bine în timpul recesiunii. Compania de consum
discreționar finală și cea mai performantă companie din lista noastră de performanți de top este Neflix, cu un
randament total al acționarilor din 10 decembrie 2007 până în 9 martie 2015 de aproximativ 64%. Netflix are o
activitate bazată pe închirierea filmelor care livrează DVD-uri și alte dispozitive electronice direct la client prin
poșta și prin internet patronilor de televiziuni. Netflix a terminat anul 2008 cu 9.4 milioane de abonați, în creștere
cu 25% față de anul anterior și și-a diluat câștigurile per acțiune la 1.32$, în creștere cu 36% față de anul trecut.
În scrisoarea anuală destinată acționarilor inclusă în Raportul Anual din 2008, CEO-ul și președintele, Reed
Hastings, a stabilit doi factori care au contribuit la rezultatele puternice din 2008, urmând să joace un rol important
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în viitor: „Punctul nostru tare in continuare este oferta noastre principala de DVD-uri prin posta, care ne permite
să ne bazam pe forta abonamentului și să creștem câștigurile în timp ce investim în viitorul afacerii noastre și
în creșterea traficului pe internet streaming, care, credem noi, a contribuit la o creștere rapidă a numărului de
abonați, la costuri de achiziție a abonamentului mai scăzute și un profit mai mare în cel de-al patrulea trimestru
al anului 2008” (Netflix, Inc.).
Indicatorii de performanță obținuți de pe Morningstar.com au dovedit rezultate impresionante pentru Netflix,
de-a lungul celor trei ani afectați de recesiunea din 2007, 2008 și 2009. Mai jos sunt câteva rate relevante:
Netflix, Inc.

2007

2008

2009

Creșterea venitului față
de anul anterior (%)

20.94

13.22

22.39

Marja netă (%)

5.55

6.08

6.94

Rotația activelor (x)

1.92

2.16

2.57

ROA (%)

10.66

13.13

17.86

ROE (%)

15.85

21.35

42.42

Pârghia financiară (x)

1.5

1.78

3.41

Datorii/Capital (x)

-

.11

1.19

Așa cum este indicat, Netflix a realizat o impresionantă creștere a rentabilității chiar și în vremuri economice
dificile. Netflix a îmbunătățit marjele nete, randamentul activelor, ROA și ROE în fiecare dintre cei ani în timpul
recesiunii. Deși reglementarea financiară a crescut ușor, Netflix a păstrat o valoare mai scăzută decât media
ratei datorii/capital. Deși este discutabil că succesul Netflix este rezultatul furnizării de produse de divertisment
substituibile la cost redus, acest lucru făcându-le mai atractive în fața clienților în vremurile dificile, este puțin
probabil ca aceste tipuri de rezultate să fi fost alimentate exclusiv pe acest fapt. Putem argumenta că a fost
mai probabil ca rezultatul platformei inovatoare a Netflix de a livra filme și emisiuni de televiziune în casele
abonaților rapid și fără bătaie de cap. De fapt, Netflix și-a lansat produsul de streaming în 2007, anul în care a
început recesiunea în Statele Unite. Netflix a continuat să furnizeze randamente excepționale acționarilor după
recesiune, cu al sau pret curent pe actiune in crestere dupa 52 saptamani (un an), cu 50.38% și ajungand la prețul
de închidere al acțiunilor de 707.61$ în 13 iulie 2015. A crescut de la 38.50$ în 9 martie 2009 în analiza noastră.
BĂUTURI, CAFEA
Keurig Green Mountain este singura companie în cel mai performant sector, calitatea consumului, ceea ce
face din lista noastră topul celor mai performante zece companii. Green Mountain Coffee Roasters este lider în
industria cafelei de specialitate, vânzând cafele și ceaiuri gastronomice de marcă. Așa cum este menționat și în
Keurig Green Mountain FYE din raportul anual din 27 septembrie 2008, „Un element semnificativ pentru creșterea
companiei a fost vânzarea sistemelor de imbuteliere K-Cups® și Keurig®. Keurig este un pionier și producătorul
principal al sistemelor de imbuteliere gourmet la ceasca și isi marketeaza sistemele pentru consumatorii de la
domiciliu sau departe de casă. Keurig câștigă venituri din drepturi de autor din vânzarea K-Cups de la toți furnizorii
licențiați să vândă K-Cups”. Costul K-Cups este semnificativ mai mare în comparație cu o cafea obișnuită, prin
urmare, pare contraintuitiv ca Keurig Green Mountain să se descurce atât de bine într-o recesiune economică.
Ar fi de așteptat o trecere de la cafeaua și ceaiurile de specialitate la înlocuitori mai ieftini în vremurile economice
dificile. Cu toate acestea, ca și în cazul Netflix, se pare că succesul Green Mountain Coffee Roasters este legat de
introducerea unui produs inovator pe piață. Deși K-Cup a fost inventat în 1990, prima îmbuteliere pentru acasă nu
a fost introdusă înainte de 2004 și Green Mountain Coffee Roasters a achiziționat Keurig în 2006. Din momentul
achiziționării Keurig, Green Mountain a realizat randamente pentru acționari extraordinare, așa cum este ilustrat
în graficul de mai jos:
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Sursa: Green Mountain Coffee Roasters, Inc. Form 10-K FYE, 27 septembrie 2008
SECTORUL FINANCIAR
Ca sector, cel financiar s-a descurcat cel mai prost, cu o scădere a valorii capitalului acționarilor de 68%
in medie pe perioada analizată. Și totuși, o companie din acest sector, People’s United Financial, a fost una din
cele zece companii din totalul de 472 examinate, capabila să realizeze profit pentru acționarii săi în perioada de
criză analizată. People’s United Financial este un holding financiar de economii și creditare. Principala activitate
a People’s United Financial este să furnizeze o gamă completă de servicii financiare clienților individuali,
corporațiilor, dar si și celor ale autoritatilor locale, municipale. Operațiunile People’s United Bank sunt împărțite în
două segmente de principale care reprezintă nucleul activitatii lor de bază, servicii banca comerciala și credit de
consum (People’s United Financial).
Pierderile sectorului financiar au fost, în principiu, rezultatul prabusirii asociat cu piața subprime a creditelor
ipotecare, care a condus la o criză de credit și de lichiditate, precum și la o deteriorare seminificativă a activității
pe piața creditelor ipotecare secundare, accentuată de o cadere accelerată a pieței imobiliarelor. People’s United
Financial a reușit să evite efectele averse ale crizei de credit din 2007-2008, care a afectat multe alte bănci,
deoarece nu a urmărit piața suprime a creditelor ipotecare și a evitat expunerea la riscurile mari, similare, ale
împrumuturilor Alt-A și a structurat investițiile (People’s United Financial). Efective in ianuarie 2008, People’s
United Financial a achiziționat Chittenden Corporation, care aproape a dublat activele PBCT. Indicatorii de
performanță pentru PBCT pentru anii 2007-2009, obținuți de pe Morningstar.com sunt prezentați mai jos:
People’s United Financial

2007

2008

2009

Creșterea venitului, an cu an

26.84

39.88

-5.76

Marja netă (%)

22.2

14.84

11.42

Rotația activelor (x)

.06

.06

.04

ROA %

1.23

.83

.49

ROE (%)

5.16

2.90

1.97

Pârghia financiară (x)

3.05

3.90

4.17

Datorii/Capital (x)

.01

.07

.07

Putem observa că PBCT s-a descurcat foarte bine în primii doi ani ai recesiunii americane cu o creștere
sănătoasă a veniturilor. Deși marjele, rotația activelor, ROA, ROE s-au înrăutățit și indatorarea a crescut, încă
si-a menținut rentabilități pozitive, pe care multe dintre entitatile financiare nu au reușit să le realizeze. Cu toate
acestea, piețele ipotecarelor și a imobiliarelor au continuat să scadă din 2008, se pare că FBCT nu a reușit să
continue să performeze peste sectorul financiar sau S&P 500, așa cum este ilustrat în graficul următor:

86

Building Growth through Recesison

Sursa: People’s United Financial, Inc., Raport Anual, 2010, pagina 20
Se pare că perioada extinsă a ratelor dobânzii foarte scăzute, combinată cu așteptări de reglementare
crescute și cu îngustarea marjelor de credit, concurenta acerba, și-au pus în cele din urmă amprenta si asupra
People’s United Financial, Inc., ca și asupra intregului sector financiar. People’s United Financial, Inc. a putut
initial sa performeze peste media S&P 500 și a sectorului financiar, ca rezultat al calității activelor sale și a calitatii
practicilor de subscriere.
Cu toate acestea, în cele din urmă, a cedat presiunilor sectorului, iar performanța sa financiară măsurată
prin câștiguri totale, a căzut sub repere comparabile precum SNL Mid Cap U.S. Bank și Thrift Index.
ENERGIA
Doar o singură companie din sectorul energetic și din datele găsite de noi a generat randamente pozitive
pentru acționarii lor.
Southwestern Energy Company este o companie independentă producătoare de petrol și gaze care
cercetează, dezvoltă și produce gaze naturale și petrol în Statele Unite. Când cineva se uita la rapoartele anuale
al Southwestern Energy Company, observă imediat ceea ce arată ca o formulă scrisă de mână pe prima pagina
pe post de titlu, subliniat ca o etichetă.

În scrisoarea către acționari din 2007, Harold M. Korell, CEO și președintele consiliului, explică conceptul de
valoare adăugată per dolar investit al companiei (pe scurt, PVI). Ecuația este
			

(Present value of future revenues minus cost discounted at 10%)
PVI =
Investment

Domnul Korell continuă să afirme că Southwestern Energy are un reper de a investi în proiecte care
generează o valoare adăugată per dolar investit de cel puțin 1.3 (Southwestern Energy, 2008). Recunoaștem
faptul că, prin această formulă, domnul Korell se referă la “Modul nostru” ca fiind foarte asemănător cu indicele
de profitabilitate
exprimat ca PVI = (Present of Future Cash Flows)
			
			

Initial Investment

un raport cost-beneficiu folosit în bugetul de capital și folosit adesea să clasifice proiectele concurente. Un indice
de profitabilitate de 1 sau mai mare este un proiect realizabil, iar atractivitatea financiară a proiectului crește pe
măsură ce crește și indicele.
Presupunând că Southerwestern Energy are un cost al capitalului oarecum legat de un factor de discount
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de 10% folosit în ecuația lor pentru PVI, se sugerează că Southwestern Energy se așteaptă să genereze cel puțin
$1.30 PV (valori actualizate) pentru fiecare dolar investit. Cineva trebuie să examineze dacă performanța este un
rezultat al unei echipe de management disciplinată financiar, care dezvoltă și formule pentru mărci comerciale,
explicând valoarea creată, sau rezultatele sunt influențate de alți factori? În scrisoarea către acționari din 2009,
Steven L Mueller, noul președinte și CEO, succesorul lui Harold M. Korell, retras recent după operațiunile de zi
cu zi, afirmă că acțiunile companiei au crescut cu 5.776% în ultimul deceniu și a fost numită în topul celor mai
performante acțiuni în S&P 500 peste intervalul de timp specificat Southwestern Energy Company, 2009), lucru
destul de impresionant.
Cu toate acestea, fără a discredita aceste rezultate excepționale, alți factori din sectorul energetic au jucat,
de asemenea, au contribuit cu un aport important la succesul Southwestern Energy. Începând cu 2000, gazele de
șist au devenit rapid în Statele Unite o sursă de gaze naturale, ca urmare a îmbunătățirilor tehnologiei fracturării
hidraulice. Unul dintre cele mai vechi este șistul Fayetteville (Arkansas), descoperit de Southwestern Energy

Company care a început să foreze în iulie 2004 (Southwestern Energy Company, 2004).
Oarecum ca Netflix și Keurig Green Mountain, Southwestern Energy a beneficiat, cel mai probabil de pe
urma faptului că este un inovator ce aplică o nouă tehnologie pentru a câștiga avantaj competitiv. Indicatorii
financiar pentru Southwestern Energy de pe Morningstar.com sunt prezentați mai jos:
Southwestern Energy

2007

2008

2009

Creșterea venitului, an de
an (%)

64.48

84.17

-7.17

Marja netă (%)

17.62

24.57

-1.66

Rotația activelor (x)

.42

.55

.45

ROA %

7.37

13.55

-.75

ROE (%)

14.36

27.34

-1.47

Pârghia financiară (x)

2.20

1.90

2.05

Datorii/Capital (x)

.59

.27

.43

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII
În sectorul îngrijirii sănătății, două companii au realizat randamente pozitive pentru acționari în perioada
analizată, Vertex Pharmaceuticals, o companie de biotehnologie, și Edwards Lifesciences, o companie de
instrumente și echipamente medicale.
Analizând performanța financiară a Vertex Pharmaceuticals, ar fi suprinzător să producă randamente
pozitive pentru acționari. Indicatorii financiari de pe Morningstar.com pentru anii 2007-2009 sunt prezentați mai
jos:
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2007

2008

2009

Creșterea venitului, an de an (%)

-8.02

-11.81

-41.94

Marja netă (%)

-196.61

-262.02

-630.27

Rotația activelor (x)

.26

.22

.07

ROA %

-51.38

-58.14

-43.75

ROE (%)

-100.69

-180.27

-96.19

Pârghia financiară (x)

2.22

4.10

1.78

Datorii/Capital (x)

-

1.20

.11

Cum poate o companie care face pierderi, care are marje nete negative, ROA și ROE, să aibă creștere a
prețului acțiunilor? Categoric, investitorii vor avea mari așteptări în viitor. În cazul Vertex Pharmaceuticals, se pare
că multe din așteptări au fost țintite asupra unui nou medicament, Telaprevir. Telaprevir a fost, la acel moment, un
medicament in fruntea listei investigationale de tratament pentru infecția cu virusul Hepatitei C. În raportul anual,
Joshua Boger, doctor, președinte și CEO a afirmat că „Ne așteptăm să fructificăm momentul generat în 2006, pe
măsură ce mergem înainte în dezvoltarea Vertex cu Telaprevir” (Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 2006). Întradevăr, așa cum este vizibil și în graficul alăturat, așteptările în ceea ce privește Telaprevir sunt foarte pozitive.

Sursa: Vertex Pharmaceuticals Incorporated 2011 Form 10-K
Așa cum se poate observa, venitul total al Vertex Pharmaceuticals Incorporated a crescut din 2007 până în
2009, în timp ce componența NASDAQ era în cădere liberă în 2008. Vertex Pharmaceuticals Incorporated nu a
avut încrederea FDA până în 23 mai 2011 (FDA.Gov). Din păcate, după ce au adunat 1 miliard de $ din vânzări
în august 2014, compania a anunțat că va scoate Telaprevir de pe piață, concurența crescând semnificativ.
În primele șase luni ale anului 2014, vânzările Telaprevir au scăzut cu 96% față de aceeași perioadă din anul
precedent (Silverman, 2014).
Cu toate acestea, Vertex Pharmaceuticals a continuat să investească în conductele sale, prin introducerea
unor noi medicamente pentru tratarea unor boli care pun viața în pericol. Așa cum este menționat și pe site-ul
companiei un citat al lui Jeffrey Leiden, M.D. Ph. D. Chairman, președinte și CEO al Vertex, „Datorită progresului
recent pe care l-am realizat în procesele noastre de cercetare și dezvoltare în fibrioza chistică, am stabilit o cale
clară a viitorului companiei noastre”. Interesant este că Vertex a continuat să piardă bani în fiecare an, cu excepția
anului 2011, când a realizat un venit net de 30 de milioane de $. Cu toate acestea, prețul acțiunilor a continuat să
crească foarte mult, în prezent, tranzacționându-se la nivelul prețului de $130.
A doua companie din sectorul de îngrijire a sănătății, care a realizat randamente pozitive pentru acționari,
în timpul perioadei analizate, a fost Edwards Lifesciences. Rădăcinile companiei Edwards Lifesciences datează
din anul 1958, când Miles “Lowell” Edwards a plănuit să construiască prima inimă artificială. Astăzi, Edwards
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Lifesciences este lider global în știința valvelor cardiace și a monitorizării hemodinamice (Edwards Lifesciences).
Spre deosebire de Vertex Pharmaceuticals Incorporated, indicatorii financiari ai companiei în discuție arată destul
de sănătăs, cu o creștere a profitului în toți cei trei ani, alături de creșterea marjei nete, a randamentului activelor,
ROA și ROE.
Edwards Lifesciences

2007

2008

2009

Creșterea venitului, an de
an (%)

5.22

13.44

6.76

Marja netă (%)

10.36

10.41

17.34

Rotația activelor (x)

.84

.90

.88

ROA %

8.72

9.39

15.19

ROE (%)

14.26

15.04

22.50

Pârghia financiară (x)

1.61

1.59

1.40

Datorii/Capital (x)

.07

.20

.08

O trecere în revistă a rapoartelor anuale din mai mulți ani și a 10-K dezvăluie un subiect comun: Edwards
este lider în inovarea și dezvoltarea noilor produse pentru tratarea bolilor cardiovasculare avansate, principala
cauză de deces și handicap a lumii. În timpul fiecărui an analizat, managementul a continuat să discute lansarea
unor noi produse de valve cardiace, de sisteme de monitorizare terapeutice si de îngrijire clinica, în timp ce a
realizat rezultate financiare mai bune decât media, așa cum este ilustrat în graficul de performanță de mai jos:

Sursa: Edwards Lifesciences 2014 Form 10-K
CONCLUZII
Criza financiară care a început în 2007 în Statele Unite și s-a răspândit în majoritatea economiilor cheie,
a condus la un risc global pe care nu multe companii au reușit să-l diminueze. Din cele 472 de titluri de valoare
incluse în S&P 500, doar zece au reușit să realizeze un randament pozitiv pentru acționarii săi din 10 decembrie
1007 și până în 9 martie 2009. Scopul focusat al acestei lucrări este acela de a indentifica trăsăturile similare
pentru a încerca să explicăm de ce anumite companii au reușit să învingă sorții.
Studiul încurajează faptul că dintr-o perspectivă economică, sectorul industrial particular, în care operează
o companie, joacă un rol important în ceea ce privește performanța companiei într-o perioadă de recesiune (cel
puțin dintr-o perspectivă la nivel de industrie), așa cum afirmă Stovall (Stovall, martie 2010). Cele trei sectoare
defensive, bunurile de consum, îngrijirea sănătății și serviciile publice, au înregistrat clasamente identice în timpul
perioadelor dificile ale pietelor din intervalul larg 1946-2002.
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Cu toate acestea, la nivel de companie individuală, lista noastră de „supraviețuitori”, cele zece companii
care au realizat randamente pozitive pentru acționari au fost destul de diferite, cu o companie din sectorul birotica
de consum, două din cel al îngrijirii sănătății și nici o companie de utilități.
De fapt, sectorul bunurilor de consum, care din punct de vedere istoric se clasează la baza perioadelor
dificile ale piețelor a fost cel mai puternic reprezentat, cu cinci companii din acest sector. În urma investigării
activităților actuale ale acestor companii, rezultatele nu au fost unele surprinzătoare. Trei din cinci sunt furnizori
cu costuri scăzute de produse de menaj sau îmbrăcăminte, iar un altul este un magazin de vânzări de piese auto
cu amănuntul. Este normal ca furnizorii de produse low cost să afirme că vânzările lor au crescut, din moment ce
cumpărătorii încearcă să mai taie din cheltuieli, optând pentru produse de cost redus (Walden).
În plus, cumpărătorii sunt mai reticenți să cumpere mașini noi în timpul recesiunii, când frica de a fi concediați
este mare, prin urmare, vor continua să-și conducă mașinile actuale mai mult timp, investind în întreținere și
reparații. Ultimul consumator discreționar, Netlifx, este în mod surprinzător un Supraviețuitor, și chiar mai mult,
cu acțiuni de top, realizând un randament total pentru acționari de aproximativ 64%, comparat cu randamentul
mediu de -52%. Este mai mult decât o coincidență faptul că, în această perioadă, creșterea Netflix coincide cu
lansarea difuzarii de continut video pe internet din 2007. Acest lucru a oferit o soluție de divertisment convenabilă,
la un pret scăzut, prin livrarea de materiale video direct în casele clienților, fără să mai iasă să închirieze DVD-uri
și să-și mai facă griji că trebuie să-l returneze la timp.
De asemenea, se pare că succesul singurei companii din sectorul calității consumului, Green Mountain
Roasters, a fost rezultatul achiziției companiei Keurig din 2006, alături de introducerea imbuteliatorului casnic de
cafea cu o singura ceasca. Ambele companii au fost primele pe piață cu un produs mai nou și mai convenabil,
care a atras foarte mult clienții.
People’s United Financial a fost singura companie din sectorul financiar în lista Supraviețuitorilor și face parte
din unul dintre cele mai slab performante sectoare din timpul crizei. Rezultatele sunt datorate managementului
superior sau altor factori externi din acea perioadă. Bazându-se pe discuțiile managementului din rapoartele
anuale din perioada respectivă, conducerea afirmă că succesul lor a fost rezultatul unor practici potrivite de
subscriere și evitarea pieței creditelor ipotecare sub-prime și alte împrumuturi Alt A, precum și vehiculelor de
investiții structurale.
Din perspectiva autorilor, o parte din success se datorează achiziționării Chittenden Corporation din 2007,
în urma căreia și-a dublat mărimea activelor. Deși People’s United Financial s-a descurcat excelent în timpul celei
mai accentuate perioade a recesiunii, s-a descurcat mai puțin bine din perspectiva indicilor S&P500 și SNL Mid
Cap începând cu 2009.
În trecerea în revistă a raporturilor anuale ale Southwestern Energy Company, a devenit destul de clar faptul
că Southwestern este o companie financiară disciplinată și concentrată. În aproximativ orice raport, se discută
ceea ce este numit „Our Way”, care constă în două convingeri de suflet: oamenii potriviți fac lucruri potrivite,
investind înțelept fluxul de numerar din activele de baza, vor crea valoare pozitivă. Este folosită la PVI - Indicele
Valorii Actualizate, care este o ușoară variație a ceea ce este cunoscut în finanțe ca fiind indicele de profitabilitate
în toate deciziile de investiții. Southwestern Energy a produs randamente pentru acționari superioare pentru mulți
ani, iar acțiunile sunt de top în S&P 500. Acțiunile Southwestern Energy au crescut cu 5.776% în timpul conducerii
lui Harold M. Korell și a fost declarat cel mai performant emitent din indicele S&P 500 la vremea respectiva.
În ultimul rând, ne-am uitat la două companii diferite de în îngrijirea sănătății. Este dificil (în cel mai bun caz)
de înțeles performanța Vertex Pharmaceuticals. Dintr-o perspectivă financiară ar fi de așteptat să vedem acțiunile
prăbușindu-se, cu randamentele scăzând, cifrele ROE triplându-se negativ în fiecare an analizat. Se pare că
publicul care a investit a pariat pe un nou medicament care a contribuit la rezultate profitabile doar pentru un an.
Ani mai târziu, dupa 2011 a fost treptat scos de pe piață pana 2014, din cauza vânzărilor în scădere ca urmare a
lansării de noi medicamente ale competitorilor.
De fapt, acțiunile continuă să crească până în 2009, de la un preț de închidere de 26.96 $ în 9 martie 2009
la 134.17 $ în 17 iulie 2015, în ciuda faptului că au avut un singur an profitabil din ultimii zece ani. În comparație,
Edwards Lifesciences, o companie de instrumente și echipamente medicale, a generat în mod constant produse
și terapii inovatoare, în timp ce rezultatele sale financiare î mod consecvent fost peste medie.
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Pentru cazul României, ne putem începe analiza cu evoluția valorilor companiilor de pe piața în perioada
relevantă. Este, de asemenea, utilă, atât timp cât până în 2008, economia României și românești au crescut
înfloritor, în special datorită subevaluării activelor în Europa de Est, înainte de 2001 - 2004. Anunțul intrării
României în Uniunea Europeană la începutul anului 2007 a inflatat/inflamat rapid prețurile la majoritatea activelor,
începând cu imobiliarele și terenurile, urmând companiile și întreprinderile inca inaintea lui 2007, apoi în 2007 și
2008 erau deja foarte mari.
De aceea, aterizarea economiei României și a celor mai mulți actori economici a fost bruscă în 2009. Să
vedem în continuare ce s-a întâmplat cu cele mai valoroase companii și industrii în 2008 și 2009, în comparație
cu anii trecuți, folosind informații din topul anual al celor mai importante 100 de companii din România, publicat
anual începând cu 2006 de către Grupul de Companii condus de cotidianul “Ziarul Financiar”. **
Cea mai valoroasă companie din România, în timpul perioadei pre-criză și post-criză, a fost și continuă și
în prezent să fie Petrom (producător de petrol și gaze), deținut în proporție de 51% de Grupul OMV din Austria.
Petrom a fost evaluat în 2006 la aproximativ 9 miliarde de Euro, dar valoarea i-a scăzut puțin în 2007 înainte să
ajungă criza în Europa și în România, la 8.4 miliarde de Euro, urmată de o cădere semnificativă, la mai puțin de
5 miliarde în 2008 și doar 3.6 miliarde în 2009! Dar, în 2010, Petrom a reușit să ajungă la 4.5 miliarde de euro,
demonstrând că sectorul energetic se poate recupera, probabil, mai repede decât alte industrii afectate de criză.
* Data from the National Institute for Statistics
** 100 most valuable companies in Romania in 2009 and 2010
SECTORUL ENERGETIC
Pe lângă Petrom, au fost și alte companii energetice în România care s-au descurcat mai bine sau la fel de
bine ca Petrom, cum ar fi Nuclearelectrica, Hidroelectrica, CEZ Distribuție, GDF Suez Energy, dar și altele mai
mici ca valoare de piață, afectate, în special, în 2009, dar care au arătat semne de recuperare în 2010.
Câteva dintre aceste companii sunt încă în proprietatea statului, iar altele sunt private, în general, făcând
parte din cei mai mari operatori din Europa de Vest. De ce și cum ar putea recupera sectorul energetic atât de
repede, în doar 1-2 ani, fie că au fost producători sau doar distribuitori de energie? Putem vedea în mai multe
detalii în continuare, uitându-ne la rezultatele lor financiare, observând astfel și actorii slabi ai industriei, care nu
au arătat o recuperare ca a celor menționați mai sus.
Indicatori
Financiari
Companii
Anii
Petrom

Marja Netă (%)

GDF Suez
Energy

Rentabilitatea
activelor (%)

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

6

9.5/
11.6

0.67

0.53/
0.48

4

5/
5.5

2.9/
0.9

Nuclearelectrica
CEZ Distribuție

Rotația
Activelor (x)

1.6
3.4

1.6
10.5/
5

0.16/
0.17
3.4
1.05

1.97
0.99/
0.95

Rentabilitatea
capitalului (%)
2008
7.3

0.5/
0.1

Pârghia
Financiară de
Îndatorare (x)

Datorii/
Capital (x)

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

9.7/
11.1

1.8

1.9/
1.97

0.83

0.45/
0.52

0.7/
0.2

1.4/
1.36

0.37/
0.36

5.5

3.2

6.7

6.2

1.2

1.93

0.11

0.82

3.6

10.4/
4.75

5.7

15/
7.4

1.5

1.5/
1.55

0.56

0.46/
0.49

Cifra de afaceri a Petrom a scăzut în 2009 față de 2008 cu 23% în lei (moneda națională și mai mult
în euro sau dolari ca urmare a deprecierii monedei locale, scădere datorată, în special, nivelurilor scăzute de
preț și a volumelor. Cu toate acestea, marja de profit s-a îmbunătățit semnificativ în 2009, în comparație cu
2008, iar în continuare, în 2010, ca urmare a operațiunilor de restructurare, îmbunătățirea a ajutat la creșterea
ROA (Rentabilitatea activelor) și ROE (Rentabilitatea capitalului), chiar dacă cifra de afaceri a activelor a scăzut.
Așadar, marja a compensat încetinirea cifrei de afaceri a activelor, iar ROE a crescut, de asemenea, cu un levier
mai mare.
În 2010, vânzările au crescut cu 15% față de 2009, însoțite de creșterea în continuare a ROE în totalul
bilanțului și a capitalurilor proprii de finanțare, și în profitul operațional după impozitare, arătând astfel o rapidă
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schimbare de direcție spre vremurile bune, confirmată de percepția pieței, așa cum este menționat și mai sus,
datorită recuperării parțiale a valorii de piață pierdută în 2008 și 2009.
Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, creat înainte de 1989, a cunoscut
o creștere exponențială a valorii până în 2008, și a fost singura companie în creștere din top 25 în anul 2009, și
care a rezistat să nu-și reducă foarte mult valoarea în 2010. Rezultatele sale financiare din 2009 au fost destul de
remarcabile, iar în 2010 nu a fost mai slabe, chiar dacă a fost afectat din punct de vedere operațional, de prețurile
crescute la câteva materii prime specifice, și din punct de vedere financiar, de devalorizarea monedei locale la
rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții.
Hidroelectrica, „producătorul de energie albastră” de hidrocentrale a cunoscut o încetinire a curbei valorii
sale de piață în 2009, dar și o recuperare rapidă în 2010, activitatea sa fiind destul de mult influențată de vremea
ploioasă din țară. Hidroelectrica este deținută în mare parte de guvernul român (80%), dar nu am găsit date
financiare începând cu 2008 - 2009.
CEZ Distribuție a scăzut în valoare, în special în 2010 față de 2009 (cu 11.6%), fapt demonstrat de
rezultatele financiare, care arată o scădere în cifra de afaceri a activelor, care afectează mai ales ROA, mai
puțin ROE, ca urmare a creșterii semnificative a parghiei financiare. Aceste scaderi sunt rezultatele diminuarii
vânzărilor si distributiei de energie în 2009 față de 2008, și a creșterii prețului de cumpărare a energiei la un nivel
dublu față de creșterea prețului de vânzare (24 lei/MWh vs 12 lei/MWh).
GDF Suez Energy oferă serviciul de furnizare cu gaze naturale al sudului României. Grupul și-a redus
valoarea de piață cu 28% în 2009 față de 2008, dar și-a revenit parțial în 2010, după o restructurare considerabilă
a angajaților prin crearea unei entități separate pentru servicii în 2009, îmbunătățind astfel rapid marjele și
profitabilitatea, profitând de avantajul creșterii constante a prețurilor la gaze, atât pentru persoane fizice, cât și
pentru persoane juridice. În 2008, au separat alimentarea de activitatea de distribuție și au devenit mai profitabili
în 2009, așa cum reiese din tabel, la marja netă, ROA și ROE, fără levierul în creștere.
În concluzie pentru sectorul energetic, putem spune că, deși cel puțin în unul din cei doi ani, 2009 sau 2010,
majoritatea companiilor relevante a fost afectată de valurile crizei, companiile au reușit să-și revină repede, în
special, acelea care nu au mai aparținut statului, dar și datorită faptului că macroeconomia din România a marcat
o aterizare abrupta în 2009 în comparație cu 2008 (vezi datele de mai jos), când lucrurile s-au stabilizat, iar
consumul de energie a atins încet-încet nivelul anilor precedenți.
PIB-ul României
(mld. euro)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

124.7

130.5

139.7

118.3

124.1

131.5

Dar ce s-a întamplat cu celelalte sectoare economice, exceptându-l pe cel energetic?
Sectorul telecomunicațiilor a fost puternic afectat în ceea ce privește valoarea companiilor, dacă ne uitam
la principalii trei operatori locali, Orange, Vodafone și Romtelecom, cu doar un punct forte pentru Romtelecom,
care fiind de dimensiuni mai mici, fosta companie de telecomunicații a statului a reușit să-și revină mai repede din
recesiune, dar și ca urmare a unui ownership si management privat si mai profesionist. O evoluție similară, cu o
întrerupere a scăderii valorii, a cunoscut Cosmote, operatorul de telefoane mobile aflat în proprietate grecească
precum Romtelecom, care a simțit o ușoară recuperare în ceea ce privește valoarea în 2010 comparativ cu
2009, de la o pierdere de 33% în 2009, față de 2008. Chiar și RCS & RDS, o companie românească privată
de telecomunicații care s-a dezvoltat rapid înainte de criză, specializată în furnizarea serviciilor de internet și
televiziune, după ce a ajuns în 2009 la jumătatea valorii din 2008, a reușit să-și revină sensibil în 2010.
SECTORUL INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE
România are o tradiție în industria producătoare de mașini încă de la sfârșitul anilor ’60, când producătorul
francez Renault și-a licențiat brevetul și a creat în România o mașină locală cu un nume istoric, “Dacia”, care a
contribuit în timp la exporturile românești. Automobilele Dacia, numele producătorului local, cumpărat în cele din
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urmă de Renault la sfârșitul anilor ’90, se bazează în prezent, în special, pe exporturi, și a trecut lin prin perioada
crizei financiare din 2008 -2009, cu toate că valoarea i-a scăzut cu 11% în 2009 față de anul precedent, revenind
în anul 2010 la aceeași valoare pe care a avut-o în 2008!
Indicatori
financiari
Companie

Marja netă
(%)

Rotația activelor (x)

ROA
(%)

ROE (%)

Pârghia
Financiară (x)

Datorii/
Capital (x)

Anii

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

2008

2009/
2010

Automobile Dacia

2.9

2.5/
2.6

1.8

1.85/
2

5.2

4.62/
5.2

7.5

7.2/
9

1.4

1.54/
1.67

0.4

0.47/
0.61

Continental
Automotive

13.8/
10.8

1.82/
1.6

25/
17.3

30.6/
21.4

1.2/
1.26

0.22/
0.26

Pirelli Tyres

9.0/
6.8

0.91/
0.91

8.2/
6.2

15/
13.8

1.83/
2.79

0.79/
1.15

Dacă ne uităm la datele financiare, vedem, într-adevăr, o scădere a rezultatelor în 2009 comparativ cu 2008,
ca urmare a scăderii marjei, arătând o scădere a preturilor dar, așa cum am spus deja, lucrurile au devenit rapid
mai bune în 2010, datorită exporturilor pe diferite piețe, chiar dacă piața automobilelor din România s-a prăbușit
la acel moment.
Continental Automotive și Pirelli Tyres sunt nou-veniți în clasamentul celor mai valoroase 100 de
companii din România, în primul rând, ca urmare a noilor și sensibilelor investiții în industria automobilelor și a
pieselor de mașini.
Continental Automotive a crescut în ceea ce privește vânzările, cu 20% în anul 2010 față de 2009, însă nu și
în profitabilitate și număr de angajați, dând semne de investiții suplimentare în industria locală a pieselor de mașini.
Pirelli Tyres a crescut, de asemenea, în vânzări cu aproximativ 40% și a fost mai lent în ceea ce privește
profitabilitatea și numărul de oameni care lucrează acolo, confirmând intenția investitorilor străini de a-și extinde
și dezvolta afacerile pe piețele emergente, precum este piața din România.
CONSTRUCȚIILE ȘI PRODUCĂTORII INDUSTRIALI
Piața construcțiilor, mai precis, piața cimentului, este împărțită și dominată de trei nume multinaționale/
regionale, asemenea ca în cazul altor sectoare: Lafarge Cement (Franța), Carpatcement (Heidelberg Cement
Germany) și Holcim (Austria).
Lafarge este mai mare decât celelalte două și, în consecință, așa cum s-a observat în cazul celorlalte
sectoare, și mai afectată de prăbușirea sectorului imobiliar și de cel al construcțiilor, întrucât Carpatcement și
Holcim, după ce au scăzut în valoare în 2009 comparativ cu 2008, au reușit să-și conserve mai bine valorile și
afacerile după 2010 și până în prezent.
Pe de altă parte, anul 2010 a adus un nou-venit în topul celor mai valoroase companii în sectorul construcțiilor,
Romstrade, care a intrat din ce în ce mai mult în afaceri cu autoritățile guvernamentale pentru proiecte de
infrastructură; așadar, o nouă companie locală în construcții, în ciuda vânzărilor scăzute din 2010 față de 2009,
și-a îmbunătățit destul de mult marja și raporturile de profitabilitate ROA și ROE, și a scăzut pârghia financiară.
Indicatori
financiari
Companie

Marja Netă
(%)

Rotația
activelor (x)

ROA (%)

ROE (%)

Pârghia
financiară (x)

Datorii/
capital (x)

Anii

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Romstrade

0.8

4

0.53

0.43

0.42

1.72

1.2

4.6

2.74

2.65

1.74

1.65

În orice caz, România este încă o piață emergentă și o democrație tânără care încă se redefinește, unde
companiile, în special în cele din sectorul construcțiilor pot fi împărțite în două, o parte care face afaceri cu
Guvernul și o parte care nu face. Pot fi, de asemenea, aceia care le fac pe ambele, dar, cu siguranță, aceia care
sunt de aceeași parte cu Guvernul, profitând de avantajele legăturilor speciale și ale aranjamentelor cu cei care au
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o importantă putere decizională, sunt într-o competiție neloială cu ceilalți. Romstrade se află în această situație,
cu o volatilitate ridicată de numere de la un an la altul, și, mai recent, cu probleme litigioase pentru proprietar.
Producătorii industriali sunt foarte diferiți unul de celălalt, fiindcă depinde foarte mult de ceea ce fac, iar o
mare parte a avut probleme în perioada de recesiune din România, dar să vedem cine a acționat mai bine dintre
aceștia, în caz că există.
Indicatori
financiari
Companie

Marja netă
(%)

Rotația
activelor (x)

ROA (%)

ROE (%)

Pârghia
financiară (x)

Datorii/
capital (x)

Anii

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Arctic

14.2

10.1

1.72

1.41

24.4

14.2

41

23.8

1.68

1.67

0.55

0.57

Holzindustrie
Schweighofer

11.6

21.2

1.04

1.21

12

25.6

54

63

4.45

2.47

3.47

1.48

Alro

4.8

7.3

0.72

0.95

3.45

6.96

5.4

11

1.57

1.57

0.54

0.54

Johnson Controls

5.5

0.5

3.15

2.76

17.5

1.38

46.7

4.8

2.67

3.36

1.66

2.34

Sunt câțiva, așa cum putem observa în tabelul de mai sus, iar când spun asta, mă refer la trei din cele patru
companii industriale care sunt nou-venite în top, cu rezultate de profitabilitate excelente în această perioadă
critică. Dar, Alro Slatina, binecunoscutul producător de aluminiu, după atingerea dramatică din 2009 la mai puțin
de jumătate din valoarea sa de piață, a reușit în 2010 să recupereze aproximativ 25%. Putem observa un exemplu
de date financiare care dovedesc această recuperare, prin îmbunătățirea tuturor componentelor financiare ale
profitabilității (marje, cifră de afaceri, rentabilitate, în timp ce indatorarea este menținuta constanta). Depinde într-o
mare măsură de prețul internațional al aluminiului, influențat de cererea și oferta de pe piețele internaționale.
Dintre cei trei producători, doi sunt în exploatarea lui și prelucrarea lemnului, un domeniu foarte profitabil
în România, așa cum reiese din rezultatele excepționale ale companiei Holzindustrie Schweighofer (o companie
tradițională austriacă din acest sector) din anul 2010 comparat cu 2009, iar Johnson pare să aibă o problemă în
2010, dar reușind să prindă o valoare de piață în top 100.
Arctic, singurul producător de frigidere din România, parte din Turkish Company Arcelik din Koc Holding,
este clasat bine, în ciuda rezultatelor mai slabe din 2010 comparativ cu 2009, dar destul de bune în rândul
majorității companiilor și industriilor din acea perioadă, datorită exporturilor și a poziției dominante din România.
Evoluția industriei bancare în perioada analizată nu a fost atât deslabă ca în Statele Unite, dar a înregistrat
o contracție semnificativă a valorii în 2009 față de anul precedent (Banca Comercială Română - Grupul Erste cu
30%, Raiffeisen Bank cu 23%, ambele bănci austriece, CEC Bank, fosta Casa de economii si consemnatiuni,
încă în proprietatea statului, cu 27%, Banca Transilvania, singura mare bancă privată pe plan local, cu 47%,
Eximbank, Banca de Export Import a României, cu 31%, Bancpost cu 19%, Alpha Bank cu 36%, Piraeus cu 44%,
Banca Românească cu 40%, ultimele patru mari bănci fiind bănci grecești, Volksbank cu 41%, Citibank cu 45%).
BRD Group Société Générale, a doua cea mai mare bancă din România dupa BCR - Erste, a fost cel
mai puțin afectată în valoare în această perioadă, probabil pentru că face parte din cel mai mare grup bancar
multinațional cu bază europeană (franceză), care a investit masiv pe piața din România înainte de anul 2000, atât
în retail, cât și în zona corporate. În comparație cu gigantul francez, Citibank, deși ar fi putut fi mai mare, nu a
dezvoltat retailul, iar zona corporate a fost foarte selectiva, rezumandu-se in general la utilități publice și sectoare
energetice monopoliste.
Banca Transilvania a fost singura bancă din nou în creștere în 2010, reîncărcându-și strategia agresivă de
expansiune și continuând să vizeze întreprinderile mici și mijlocii. Multe bănci, însă, au încetinit contracția valorii
lor de piață în 2010, deși au continuat să sufere ani de zile prin prisma bilanțului, unde au notat multe împrumuturi
slabe, neprofitabile, în cea mai mare parte imobiliare și de consum.
SECTORUL RETAIL
Acest sector a fost, asemenea celorlalte, parțial afectat, depinzând de nivelul de dezvoltare al fiecărei
companii în parte, de strategia lor pe termen lung, dar și de neglijența pașilor marunti, tactici pe termen mai scurt.
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Metro Cash & Carry (Germania), cu cea mai mare valoare din sector în perioada respectivă din România,
a fost destul de afectat în ceea ce privește valoarea de piață, scăzând cu 34% în 2009 față de anul precedent,
și chiar și mai puțin în 2010, și, în comparație cu Kaufland, Carrefour și Real, a procedat mult mai bine. Selgros,
urmaș al Metro, până la momentul intrării pe piața din România, cu un format ușor diferit de afaceri de vânzări cu
amănuntul, a controlat mai bine situația dificilă din 2009, dar nu a reușit să-și evite, în final, contracția valorii cu
16% din anul 2010.
Kaufland și Carrefour au suferit pierderi de valoare între 5-10% în 2009 față de anul precedent, dar și-au
revenit în 2010, Carrefour realizând o valoare și mai mare în comparație cu 2008 (!), iar Kaufland a reușit să
rămână constant, cu o scădere de doar 4%, recuperând-o aproape în totalitate în 2010. Real, un nou-venit în top
100 în 2009, a avut o creștere mică a valorii în 2010 versus 2009.
Ambii retaileri germani, Kaufland și Real, au continuat să investească, și, deși a fost o perioadă de criză
și au înregistrat pierderi financiare, au pariat pe o recuperare rapidă a economiei și pe ieșirea din vremurile de
recesiune, pentru a se pregăti pentru profituri viitoare.
Indicatori
financiari
Companii

Marja netă
(%)

Rotația activelor (x)

ROA (%)

ROE (%)

P����������
â���������
rghia financiară (x)

Datorii/
capital (x)

Anii

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Carrefour

2

3.5

2.18

2

4.36

7

15.8

20.2

3.67

2.81

2.69

1.83

Carrefour a scăzut volumul afacerilor în 2009, dar a devenit mai profitabil, dând un bun exemplu de focusare
pe eficientă, si-a crescut marjele și profitabilitatea, in timp ce si-a redus indatorarea.
SECTORUL BUNURILOR DE CONSUM
Acest sector este de mare amploare, cuprinzând băuturi non-alcoolice (Coca-Cola, Pepsi), fabrici de bere,
țigări, alimente și bunuri de larg consum (Unilever, P&G, Henkel), de aceea este nevoie să aruncăm o privire
asupra produselor lor specifice, precum și asupra direcțiilor de afaceri.
Giganților americani ai băuturilor non-alcoolice prezenți în România nu le-a fost afectată valoarea, însă a
fost respectat un model valid în celelalte sectoare ale afacerii. Din punct de vedere al valorii de piață, Coca-Cola
este aproximativ de 3 ori mai mare decât Pepsi, și, în consecință, a suferit o lovitură mai mare decât acesta din
urmă menționat în anul 2009 (12.7%). Coca-Cola a apărut foarte repede în România după schimbările din 1989,
la începutul anilor ’90, și foarte agresiv, obținând astfel o mare parte din piața băuturilor non-alcoolice locale.
Pepsi, deși era mult mai cunoscut în România înainte de 1989, a avut o strategie mai puțin agresivă,
strategie care l-a plasat în spatele competitorului său tradițional american. Ambele companii aproape că s-au
oprit din cădere în 2010.
Numele țigărilor prezente în acest top, British American Tobacco, Philip Morris și JT International, au
procedat chiar mai bine decât reprezentanții băuturilor non-alcoolice, iar acest lucru este probabil normal într-o
perioadă dificilă, în care oamenii pot fuma mai mult sau sigur nu mai puțin decât înainte. De obicei, fumătorii
justifică faptul că fumează mult când se bucură de vremuri bune sau, dimpotrivă, trăiesc perioade grele. Toate
cele trei companii au reușit să nu-și reducă valoarea, doar puțin în 2009 (5-10%), și să rămână constanți și în
2010 sau, să reatingă nivelul din 2008, așa cum a reușit aproape în totalitate BAT.
Fabricile de bere deținute, de asemenea, de grupuri internaționale, fie sub numele brand-urilor locale Ursus
(deținut de SAB Miller) sau sub nume internaționale, precum Heineken și Bergenbier (deținute de Molson
Coors), au cunoscut o evoluție similară cu multe din acest sector al bunurilor de consum, cu o cădere în 2009,
față de 2008, dar nu au continuat să scadă. Și, din nou, la fel ca în alte cazuri, brand-ul local Ursus a supraviețuit
mai bine decât competitorii din acest punct de vedere.
Și în categoria alimentelor, Kraft Foods, după o scădere severă în 2009 (33%), a rămas constant în 2010,
la fel ca Ursus Breweries și mulți alții, care și-au ajustat strategia și afacerile conform noii paradigme.
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În cazul bunurilor generale, alte trei companii internaționale se confruntă cu criza, și, din nou, cu cât ești mai
mare, este mai greu să-ți menții nealterată valoarea de piață, cel puțin un an (2009, P&G și Unilever au scăzut
cu 20%, respectiv cu 18%, stabilizându-se în 2010). Henkel, mult mai mic în valoare decât P&G în România, a
fost mai puțin influențat în 2010.
CONCLUZII
În concluzie, după observarea celor mai relevante industrii și companii care au rezistat destul de bine crizei
în timpul perioadei de recesiune din România, între sfârșitul lui 2008 și anul 2010, putem spune următoarele:
m Sunt puține sectoare economice care au acționat mai bine decât altele în timpul recentei crize financiare,
precum cel energetic, industrial, afacerile cu amănuntul, bunuri de consum - țigările;
m În alte sectoare, deși au fost atinse de criză, investitorii internaționali au continuat să investească și să
extindă (piese auto, fabrici de bere, retail, telecomunicații);
m Sunt și industrii complete nemenționate în această lucrare, din cauza rezultatelor slabe anticipate și
confirmate (media și advertising, transmisiile TV, industria farmaceutică și servicii medicale, chiar și
serviciile medicale private au dat semne de investiții și expansiuni importante, inițiate fie la începutul
acestei perioade, distribuiția cu amănuntul a electronicelor și electrocasnicelor, construcțiile și sectorul
bancar - acestea două fiind prezentate în lucrare, dar cu excepții);
m În afară de zona afacerilor dominante, sunt companii care se descurcă mai bine decât altele în aceeași
industrie, fie datorită formei de proprietate, fie și a dimensiunii relative fata de altele;
m În general, companiile private s-au descurcat mai bine decât cele de stat, dacă cele de stat nu au profitat
de competiția neloială;
m Afirmația precedentă este valabilă și pentru companiile private, când aceste companii fac mai multe
afaceri cu Guvernul decât în sectorul privat (vezi cazul Romstrade);
m În general, companiile de dimensiuni mai mici au procedat mai bine decât mai marii lor competitori din
același domeniu, datorită abilității mai iscusite de a-și ajusta afacerile și operațiile, statul de plată, etc.
CONCLUZII COMUNE
Analiza realizată în cele două țări și pe piețe diferite, Statele Unite ale Americii și România, a făcut cunoscute
diferite similitudini, dar, de asemenea, și diferențe specifice, precum:
m Pe ambele piețe, cei mai performanți actori din perioada recesiunii provin din câteva sectoare identice
sau similare, precum bunurile de consum, afacerile cu amănuntul, utilitățile și, într-o mai mică măsură,
energia;
m Mai sunt două alte sectoare, cel industrial și de îngrijire medicală, care au o evoluție ușor contrară pe cele
două piețe: sectorul industrial merge mai bine în România, datorită condițiilor de piață încă emergente și a
perspectivelor de investiții viitoare în zona pieselor de schimb auto, prelucarea lemnului, alte echipamente
industriale, în timp ce îngrijirea medicală functioneaza mai bine în Statele Unite, cu doi reprezentanți
relevanți, unul datorită unui produs de consum nou lansat pe piață și unul care este, prin definiție, o
companie inovativă;
m Cel mai bine reprezentat sector din Statele Unite cuprinde firmele de larg consum, numite discounter, cu
prețuri mai scăzute ale produselor de casă și hainelor și care are similitudini cu piața pieselor de schimb
din România, la fel de bine ca și performantele întregii piețe auto cu costuri mici europene și mondiale;
m Sectorul financiar a fost foarte slab reprezentat, cum era de așteptat, cu câteva excepții pe ambele părți
ale Atlanticului, în principiu, ca urmare a inspirației de management în procesul de luare a deciziilor.
Acestea fiind spuse, putem contura acum două concluzii, revenind la scopul principal al lucrării:
m Criza financiară din 2007-2009 și apoi cea economică au generat victime similare, precum industriile sau
companiile, așa cum au făcut și cele anterioare, începând cu sectorul financiar, construcțiile, agricultura,
divertisment și media, transmisii, industrial, bunuri de lux, transport, etc.
m Sunt foarte puține sectoarele afectate într-o mică măsură de criză, cele menționate mai sus, dar cea
mai interesantă parte este că managementul și forma de proprietate contează! La fel și dimensiunea,
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strategia și inspirația, și, nu în ultimul rând norocul. Acestea au făcut posibil să fie actori mai buni decât
media din cele mai multe zone afectate și actori mai slabi în domeniile mai puțin afectate.
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INSTRUMENTE MACROPRUDENȚIALE ȘI INTERFERENȚA LOR
CU POLITICA FISCALĂ
Conf. Univ. Dr. Petre Brezeanu
Academia de Studii Economice din București
Drd. Cristina Vlad
Academia de Studii Economice din București
Rezumat: Această lucrare își propune să prezinte evoluția politicii macroprudențiale, să evidențieze instrumentele
utilizate în definirea stabilității financiare și să sublinieze legătura dintre politica macroprudențială și cea fiscală.
În prima parte, este prezentată pe scurt politica macroprudențială într-o abordare istorică. Am expus originea
acestui termen și evoluția utilizării acestuia în timp. Am observat că, după fiecare criză economică, a început să
fie tot mai pronunțat și o dată cu declanșarea crizei economice în 2007, a început să fie una dintre principalele
abordări în ceea ce privește stabilitatea economică. În următoarele capitole, am expus punerea în aplicare a
instrumentelor macroprudențiale în România și apoi la nivelul Uniunii Europene. În continuare, am subliniat
legătura și conexiunea politicii macroprudențiale cu cea fiscală, cu exemple clare. În ultima parte, am expus
concluziile obținute prin acest articol.
Cuvinte cheie: taxe, macroprudențial, politica fiscala
Clasificare JEL: O23, E52, H30
INTRODUCERE
Cea mai recentă criză economică a lăsat în urmă noi lecții, diferite provocări și multe dezbateri. Insă cel mai
important lucru este că a reușit să aducă în lumină nevoia de prudențialitate. Sistemul financiar are nevoie de un
mediu stabil, în scopul de a dezvolta economia fiecărei țări într-un mod sănătos.
În timp de post-criză, stabilitatea financiară are o dimensiune macroprudențială sau sistemică, care nu poate
pot fi ignorată. Instrumentele macroprudențiale au început să prindă contur și necesitatea de a fi implementate
a devenit obligatorie. Dar adevărata provocare vine atunci când autoritățile trebuie să îmbrățișeze adoptarea
unor noi instrumente și să le integreze în adoptarea politicilor tradiționale: monetare și fiscale. Într-adevăr, toate
politicile pot beneficia de pe urma unei viziuni sistemice ample.
Dezvoltarea politicii macroprudențiale este posibilă printr-o mai bună înțelegere a modului în care
instrumentele vor lucra, și depinde de modul în care acestea pot interacționa cu politica monetară și fiscală.
Politica macroprudențială nu poate oferi stabilitate financiară pe cont propriu și soluția reprezintă combinarea
instrumentelor potrivite pentru a atinge obiectivul principal: un mediu economic stabil.
POLITICA MACROPRUDENȚIALĂ – ABORDARE ISTORICĂ
Termenul „macroprudențialitate” a fost folosit pentru prima dată la sfârșitul anilor 1970, de către Comitetul
Cooke (precursorul prezentului Comitet Basel de Supraveghere Bancară de la), într-un document nepublicat și
a început să prindă contur în anul 2000, printr-o discurs influent al lui Andrew Crokett, la momentul respectiv,
Director General al BIS.
Până in 1970 a existat o eroare de compoziție, ceea ce înseamnă că economiștii și autoritățile au fost
de părere că abordarea microprudențială poate acoperi, de asemenea și riscurile din zona macroeconomică.
Perspectivele macro și microprudențiale diferă în ceea ce privește atât obiectivele lor, dar și modalitatea de
abordare a riscului38. În condițiile în care scopul politicilor microprudențiale este de a păstra stabilitatea financiară
a persoanelor fizice sau ale instituțiilor financiare privite ca un individ, politica macroeconomică utilizează diferite
38 Borio, C. 2003, „Towards a macro-prudential framework for financial supervision and regulation? BIS Working Papers No 128, February”
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instrumente pentru a menține stabilitatea în întregul sistem financiar și de a controla problemele care pot afecta
și perturba mediul economic în ansamblu.
Lecțiile învățate după criza financiară declanșată în 1929 vizează în primul rând controlul concurenței în
sistemul bancar și a mișcărilor de capital. Băncile au început să acorde o atenție sporită la ratele de dobândă
și la calitatea portofoliului de credite. În acest sens, în perioada 1933-1960, atmosfera în sistemul bancar a fost
una “liniștită”, fără pierderi mari, dar și fără îmbunătățiri. În această situație, pentru băncile centrale stabilitatea
financiară și problemele macroeconomice nu au reprezentat o prioritate. Schimbarea vine atunci când sindicatele
bancare au apărut și piața de valute convertibile a început să se dezvolte. Băncile au început să împrumute
bani de pe piața interbancară și să își crească propriul portofoliu de credite. În anii `70, băncile din Statele Unite
ale Americii au început să împrumute țările din America Latină, cu sume mari, însă în perioada 1970 - 1980
perioada, ratele de dobânzi majorate, prețul crescut al petrolului dar și reducerea materialelor exportate de țările
din America Latină, a determinat aceste state să fie în imposibilitatea de a-și plăti datoriile. În această situație,
băncile americane, care au fost creditat instituțiile respective în țările afectate au devenit insolvabile. După
această a doua criză, autoritățile au început să fie îngrijorate și să ia în considerare politica macroprudențială ca
o soluție a stabilității financiare39.
Începând cu acest moment, o mulțime de acorduri și măsuri au fost discutate și astfel apare pentru prima
oară Basel I și apoi Basel II, dar fără rezultate favorabile, deoarece nu mai târziu de anul 2007, s-a declanșat
o nouă criză economică. Începând cu acest an, politica macroprudențială vine în prim-plan și țări din întreaga
lume încearcă să găsească măsuri adecvate de reducere a riscurilor cauzate de evoluția ciclică a activității
de creditar, a lichidității, inovațiilor financiare, dezvoltării pieței de capital, precum și a falimentului instituțiilor
financiare importante.
Basel III vine cu mai multe aspecte care reflectă o abordare macroprudențială40. Mai multe dispoziții din
Basel III sunt utile în abordarea riscului sistemic și în interconectarea instituțiilor de importanță sistemică (globale)
prin atenuarea riscurilor legate de expunerea la nivel de firmă. Acestea includ: cerințe mai mari de capital pentru
tranzacționare și activitățile cu derivative, cerințe de lichiditate care să minimizeze riscurile de finanțare legate de
încrederea excesivă în finanțarea pe termen scurt și cerințe de capital mai ridicat pentru expunerile in sectorul
financiar41.
După cum se poate observa, politicile macroprudențiale au început să prindă contur după ce instituțiile
financiare au trecut prin 3 crize economice. Termenul „macroprudențial” a crescut de la obscuritate virtuală la
importanță uimitoare, mai ales după recenta criză financiară42. A fost acceptat faptul că acțiunile care sunt potrivite
pentru o instituție financiară pot duce la probleme majore pentru sistemul financiar în ansamblu. Sunt necesare
eforturi constante pentru a crea un cadru internațional stabil și coerent pentru a preveni o criză economică.
Obiectivul politicii macroprudențiale ar trebui să fie în mod clar despre temperarea ciclului economic, iar cel
al băncilor centrale de a reduce acest ciclu, folosind un set de instrumente adecvate43. Politicile macroprudențiale
nu sunt singurele politici menite să aducă stabilitatea economică, însă trebuie să interacționeze și cu alte politici
precum cele monetare, microprudențiale, fiscale, dar și politicile de concurență. Cum poate fi posibil acest lucru?44
Singura cale este folosirea instrumentelor adecvate.
IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR MACROPRUDENȚIALE ÎN ROMÂNIA
În România, evoluțiile din sistemul financiar din ultimii ani au făcut autoritățile responsabile cu autorizarea,
reglementarea, supravegherea și controlul componentelor sistemului piețelor financiare, să lucreze împreună
pentru a asigura transparența și integritatea, respectarea cadrului legal aplicabil și lărgirea stabilității financiare
naționale.
39 Isarescu, M. (2011), “Macroprudentialitatea. Reglementarea, crizele financiare si politica monetara”
40 Borio, C. (2011). Rediscovering the macroeconomic roots of financial stability policy: journey, challenges and a way forward. BIS Working Papers No 354,
September
41 Bank for International Settlments (2011), “Macroprudential policy tools and frameworks”, february
42 Orkida, I., Gentiana, G., “Financial crisis. Implementation of macro- and micro- prudential regulation”, REASER working papers, Volume 5, Issue 1/2013
43 Constancio, V. (2014), “Makink the macro-prudential work”. ECB Vice-President speech, june 2014
44 Stijn, C., “An overview of macroprudential tools”, IMF working paper 14/214, 2014
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În vederea punerii în aplicare a cerințelor Uniunii Europene în ceea ce privește supravegherea
macroprudențială, la 31 iulie 2007, a fost semnat „Acordul de cooperare în domeniul stabilității financiare și al
gestionării crizelor financiare”, în care a fost stabilit Comitetul Național de Stabillitate Financiară. Membrii acestui
Comitet sunt: Ministrul Finanțelor, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, președintele Institutului de Pensii
Private și directorul executiv al Fondului de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar.
Putem vedea din această perspectivă că stabilitatea financiară și în același timp politica macroprudențială
nu sunt doar obiective ale Băncii Centrale atinse printr-o politică monetară stabilă. Obținerea stabilitatății
financiare implică toate instituțiile care contribuie la sănătatea sistemului financiar. În acest sens, principala cale
stabilită la nivelul Comitetului liderilor grupurilor parlamentare care duce la obiectivele finale este promovarea
unui schimb permanent și eficient de informații între autoritățile responsabile cu reglementarea și supravegherea
diferitelor sectoare ale sistemului financiar și gestionarea crizelor financiare la nivelul instituțiilor financiare,
grupurilor financiare sau a pieței financiare în ansamblu. Ar trebui remarcat faptul că o cooperare se efectuează
în conformitate cu Acordul semnat, fără a prejudicia competențele și responsabilitățile părților care sunt implicate.
Mai târziu, la 1 iunie 2008 a fost semnat „Acordul de cooperare dintre autoritățile de supraveghere financiară,
băncile centrale și ministerele de finanțe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră”
de către Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor a Sistemului de Pensii Private. Prezentul acord îl înlocuiește pe cel semnat
în 2005 și urmărește atingerea următoarelor obiective: principii comune pentru gestionarea crizelor financiare
transfrontaliere, un cadru analitic comun pentru evaluarea implicațiilor sistemice ale potențialelor crize, asigurarea
unei terminologii comune aplicabil crizelor financiare transfrontaliere de către toate autoritățile relevante, crearea
de condiții prealabile pentru a face evaluări în timp util necesare în luarea unor decizii în timpul crizei și intocmirea
unui ghid practic pentru gestionarea crizelor, pentru a reflecta o înțelegere comună a etapelor și procedurilor care
urmează să fie puse în aplicare într-o situație de criză transfrontalieră45.
Chiar dacă strategia macroprudențială este organizată în conformitate cu toate instituțiile menționate,
Banca Națională a României rămâne pionul principal în aplicarea instrumentelor macroprudențiale, mai ales
atunci când discutăm despre sistemul bancar. Având în vedere faptul că rata dobânzii este principalul instrument
pentru politica monetară utilizat de către BNR și este bine cunoscut faptul că acesta nu poate fi, de asemenea,
utilizat și într-un scop macroprudențial, BNR a încercat să ia mai multe măsuri pentru a stabiliza sistemul bancar
după criza economică.
Una dintre aceste măsuri este reprezentată de introducerea indicatorului „loan to value” (LTV) în normele
BNR în anul 2003. Prin acest raport este stabilită valoarea creditelor în funcție de valoarea garanției. Indicatorul
LTV s-a dovedit a fi un element important în influențarea modului în care debitorul își onorează serviciul datoriei
și datorită acestui lucru, băncile ar trebui în continuare să mențină un nivel prudențial al lui. Potrivit statisticilor,
în cazul creditelor aprobate persoanelor fizice, cu garanții imobiliare care au avut peste 90 zile de întârziere,
indicatorul LTV a înregistrat diferente valori mai bune la momentul împrumutului în comparație cu perioada de
după criza economică (2013)46.
Procentele indicatorului LTV au fost modificate în 2011, prin Regulamentul BNR 24/2011, cu privire la
noile reguli pentru împrumuturile individuale. Această schimbare vine după ce au fost experimentate efectele
comportamentului indivizilor în timpul crizei: au ajuns în imposibilitatea de a-și plăti datoriile și o dată ce piața
imobiliară s-a prăbușit, garanțiile imobiliare nu au putut acoperi soldul creditelor. În urma acestui lucru, BNR a
stabilit următoarele limite ale LTV: 85% pentru creditele acordate pentru locuințe denominate în moneda locală,
80% pentru creditele acordate pentru locuințe în valută străină, dar cu debitori acoperiți la riscul valutar, 75%
pentru creditele acordate pentru locuințe în euro și cu debitori neacoperiți la riscul valutar și 60% pentru creditle
imobiliare exprimate în altă monedă și cu debitori neacoperiți la riscul valutar.
De asemenea, din anul 2003, BNR a introdus în rapoartele sale serviciul datoriei (DSTI), indicator ce
măsoară gradul de îndatorare al debitorilor. Din cauza efectelor crizei economice, procentul limită al gradului de
45 www.bnr.ro
46 National Bank of Romania, “Raport asupra stabilitatii financiare”, 2013
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îndatorare a fost modificat de BNR în 2011. În conformitate cu Regulamentul publicat în 2011, gradul maxim de
îndatorare pentru creditele de consum depinde de rata de schimb valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de
venit. Valorile șoc pentru acești trei factori sunt: deprecierea monedei locale cu 35,5 % în raport cu euro, 52,6 %
în raport cu francul elvețian și 40,9% în raport cu dolarul, un impact de impactul de 0,6 puncte procentuale a ratei
dobânzii și o reducere cu 6 % a venitului disponibil. Aceste reguli sunt extinse în 2012 și pentru sectorul corporativ
non-financiar. Prin această extensie, BNR cere creditorilor să folosească condiții mai stricte pentru împrumuturile
aprobate în valută, ținând cont de șocurile ratei de schimb.
Un alt indicator folosit ca instrument macro-prudențial folosit este și rezerva minimă obligatorie. În perioada
2004-2006, BNR a majorat treptat acest indicator de la 25% la 40% pentru pasivele în valută cu scadența mai mare
de doi ani. Această măsură a fost destul de eficientă în perioada menționată, reușind să diminueze împrumuturile
exprimate în monedă străină acordate de către instituțiile financiare. Atunci când criza a început să se facă simțită
și fondurile au fost blocate, BNR a folosit rezerva minimă obligatorie, pentru a ajuta lichiditatea din sistemul
bancar: a menținut valoarea RMO până la 15% pentru pasivele în moneda locală, iar în perioada 24 aprilie -23
mai 2011, a scăzut procentul de la 25% la 20% pentru pasivele în valută străină cu scadențe de până la doi ani47.
În 2009, a fost semnat Acordul de la Viena între BNR și băncile-mamă ale instituțiilor bancare cu acționari
străini care își desfășoară activitatea în România și reprezintă aproximativ 70% din activele bancare din România.
Acest acord a fost susținut și promovat de FMI și Comisia Europeană și a reprezentat o viziune macro-prudențială
a sistemului bancar românesc. Conform acordului, aceste instituții trebuie să mențină expunerea totală pe piața
românească, să crească capitalizarea cu peste 10% și să introducă restricții privind plățile de dividende în anii
de criză economică. Scopul acestui acord a fost de a asigura stabilitatea sistemului bancar din România. Toate
cele trei angajamente au fost îndeplinite, astfel încât România a cunoscut într-un grad scăzut efectele crizei, iar
guvernul nu a fost obligat să intervină pentru a salva vreo bancă sau pentru a asigura compensarea deponenților.
Un alt instrument macro-prudențial, care nu este pus în aplicare, dar este luat în considerare este “bancapunte”, care a fost propusă în 2011 și care se referă la o posibilă restructurare a băncilor care pot afecta buna
funcționare a sistemului financiar. Acest “bancă-punte” ar trebui să fie o nouă instituție, înființată în baza unei decizii
BNR, deținută de Fondul de Garantare a Depozitelor, care va prelua activele și pasivele băncii restructurate, în
scopul de a menține stabilitatea financiară, asigurarea protecției pentru deponenți și a continuității desfășurării
activităților de furnizare de servicii pentru clienți. O astfel de instituție nu poate ajunge în faliment.
Instrumentul “bancă-punte”, a fost folosit pentru prima dată în 1987 de către Agenția de Garantare a
Depozitelor Federale în America. De asemenea, ca răspuns la criza financiară globală declanșată în 2007,
“banca-punte” a fost inclusă în setul de măsuri de stabilizare în mai multe țări ale UE, cum ar fi Germania, Marea
Britanie, Cehia și Irlanda. În plus, “banca punte” este o componentă a setului de mecanisme de soluționare a
instituțiilor de credit ale căror activități sunt considerate a afecta buna funcționare a sistemului financiar; acest
mecanism este introdus în viitoarea directivă europeană pentru gestionarea crizelor financiare48.
Este evident faptul că Banca Națională a României are un rol important în menținerea stabilității financiare,
având în vedere responsabilitățile care decurg din poziția sa. Cooperarea între Banca Națională a României
și alte autorități de reglementare și de supraveghere ale diferitelor sectoare din sistemul financiar românesc a
fost treptat intensificată, o dată ce sistemul financiar românesc în ansamblul său a devenit mai dinamic și mai
complex.
IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR MACROPRUDENȚIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
În ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentelor macroprudențiale la nivelul Uniunii Europene,
autoritățile se află în încercarea de a găsi cele mai bune soluții pentru toate statele membre, în scopul de a atenua
riscul sistemic pe de o parte și pe de altă parte, pentru a stabiliza sistemul financiar. Privind înapoi analizând
datele financiare, putem spune că la nivel național, statele membre au făcut progrese substanțiale în stabilirea
autorităților macroprudențiale, dar și în implementarea instrumentelor macroprudențiale.
De exemplu, Austria a prezentat o nouă strategie de creditare a afacerilor locale stabile după publicarea
47 Danila, N. (2011), “Sistemul bancar din Romania, pilon al stabilitatii financiare”, Constanta speach
48 www.bnr.ro
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raportului de monitorizare din decembrie 2012. De asemenea, comunicate în 2012, dar implementate în 2013, au
fost standardele minime pentru gestionarea riscurilor,macordarea de împrumuturi în valută străină dar și credite
pentru achiziția de vehicule noi. Aceste standarde au fost susținute de Autoritățile Pieței Financiare. În 2010,
Austria a implementat noi principii privind creditarea în valută. Similar cu România și, de asemenea, cu alte state
membre, sistemul bancar austriac a avut pierderi din cauza creditelor aprobate în valută străină în timpul crizei.
Anul viitor, în 2016, Austria planuiește să introducă instrumente macroprudențiale privind suprataxarea pentru
grupurile bancare mari49.
Norvegia a introdus, de asemenea, indicatorul ”loan to value” în rapoartele sale naționale începând cu anul
2010 și previziunea pierderilor în caz de nerambursare a creditelor ipotecare începând cu anul trecut, 2014.
În 2010, Suedia a acordat o atenție sporită la indicatorul „loan to value” și, începând cu 2013, a implementat
alte două instrumente macroprudențiale importante: rata de acoperire cu lichiditate și gradul de risc al creditelor
ipotecare.
Ca urmare a recomandărilor primite de la autoritățile europene, Elveția a implementat în 2013 ”buffer-ul”
anticiclic sectorial50.
Germania a început să aplice lecțiile învățate din criza financiară în regulamentul său financiar la scurt
timp după ce criza a izbucnit, prin înființarea agențiilor individuale de soluționare a activelor neperformante ale
instituțiilor de credit, prin crearea unui fond necesar pentru recapitalizarea și restructurarea instituțiilor financiare și
prin interzicerea temporară a vânzării fără prevalidare pentru anumite tipuri de valori mobiliare. În plus, adoptarea
Actului de Stabilitate Financiară, care a intrat în vigoare la începutul anului 2013, a fost un alt pas în promovarea
stabilității durabile în sistemul financiar din Germania51.
Acestea sunt câteva exemple de schimbări aduse în unele țări europene de către Comitetul european
pentru riscuri sistemice dar și de către efectele crizei economice.
Începând cu 1 ianuarie 2014, în rapoartele europene privind politica macroprudențială sunt publicate noi
instrumente ce ar trebui să reprezinte un punct de plecare pentru țările europene, în scopul de a atinge unul dintre
cele mai importante obiective: stabilitatea financiară.
CONEXIUNEA INSTRUMENTELOR MACROPRUDENȚIALE CU POLITICA FISCALĂ
Criza financiară a demonstrat clar faptul că riscul sistemic împreună cu implicațiile sale asupra stabilității
financiare nu i-a fost acordată suficientă atenție în trecut. Am învățat lecția dureroasă că trebuie să construim
pentru sistemul financiar o bază mai solidă, și trebuie să tragem concluziile corecte după ultima criză financiară
globală. Costurile inacțiunii au fost ridicate, și de a nu face nimic nu este o opțiune52. Dar, de asemenea trebuie
să ținem cont de faptul că punerea în aplicare a politicii macrorpudențiale cu toate instrumentele expuse, nu
înseamnă că ne putem baza pe politicile prudențiale în vederea realizării stabilității financiare; alte politici, cum
ar fi cele de monetare sau fiscale, de asemenea, joacă un rol important. Și când vorbim despre crearea unui
mediu economic stabil, în general, interferența tuturor politicilor unui stat devine o necesitate. În general, politicile
macroprudențiale sunt mai eficiente atunci când se îndreaptă în aceeași direcție ca și alte politici53.
Un exemplu relevant este reprezentat de piața imobiliară. După criză, atunci când în general, oamenii se
tem să facă investiții costisitoare, rolul pe care stimulente fiscale îl joacă în supraîncălzirea piețelor imobiliare,
spre exemplu prin promovarea achiziției de locuințe prin deduceri fiscale generoase pentru ratele la creditele
ipotecare, este foarte pronunțată .
De asemenea, atunci cand există capitalizări ale obligațiilor fiscale viitoare, impunerea unor taxe mai mari în
timp de „boom”, poate fi utilă ulterior, în recesiune; sau un anunț privind scutirea impozitării viitoare a locuințelor
pot determina scăderea cererii atunci când prețurile sunt mari. Spre exemplu, anumite state în timp de criză
au folosit măsuri fiscale pentru a susține prețurile caselor prin eliminarea taxelor de timbru asupra tranzacțiilor
49 European Systemic Risk Board, (2014), “Flagship report on macro-prudential policy in the banking sector”
50 European Systemic Risk Board, (2014), “Flagship report on macro-prudential policy in the banking sector”
51 Deutsche Bundesbank Monthly Report, April 2013 „Macroprudential oversight in Germany: framework, institutions and tools”
52 Speech of Dr Andreas Dombret , Member of Executive Board of the Deutsche Bundesbank, 12.02.2013
53 V Bruno, I Shim and H S Shin, “Comparative assessment of macroprudential policies”, working paper presented at the BIS-Reserve Bank of New Zealand
conference on “Cross-border financial linkages”, Wellington, 22–24 October 2014
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de locuințe. Aceste tipuri de măsuri pot avea un rol important atunci când prețurile proprietaților imobiliare sunt
influențate de intrările de capital ce pot afecta sistemul financiar intern.
În același timp, aceste măsuri pot introduce și distorsiuni suplimentare și pot crește în cele din urmă
volatilitatea prețurilor, dar efectul lor asupra dinamicii prețurilor pot aduce beneficii în reducerea riscurilor sistemice.
Într-adevăr, punerea în practică a modificărilor taxelor ar putea fi limitată din cauza dificultăților întâmpinate în
procesul de luare a deciziilor fiscale și de punere în aplicare54.
Alegerea unei politici fiscale adecvate nu este un lucru ușor, mai ales atunci când efectele sale trebuie
să fie în conformitate cu abordarea macroprudențială. Acumularea de riscuri sistemice depinde nu numai de
comportamentul băncilor sau de consecințele aduse de criza financiară, dar, de asemenea, pot fi provocate și prin
dezechilibre macroeconomice care afectează mediul economic.
În acest sens, atunci când un ”boom” de consum este alimentat de intrările de capital în prezența majorării
deficitului de cont curent, este prea puțin probabil ca politicile macroprudențiale să fie eficiente și sunt necesare
politici fiscale și structurale prudente pentru a reduce aceste dezechilibre55. Și cum poate fi făcut acest lucru? Prin
creșterea sau introducerea de noi taxe, în scopul de a echilibra cererea pe de o parte și de a diminua deficitul de
cont curent pe de altă parte.
În același context, merită să menționăm faptul că politicile fiscale prudente sunt esențiale pentru ca datoria
de stat să își păstreze securitatea și pentru a evita feedback-ul negativ între riscul suveran și sistemul financiar56.
Această situație este mai mult probabilă în recesiune, când guvernul se finanțează de multe ori cu ajutorul datoriei
externe și dimensiunea datoriei depinde de stabilitatea și prudențialitatea instrumentelor și politicilor fiscale
utilizate.
După criza financiară, de mai multe ori a fost adusă în discuție deducerea dobânzilor plătite de către
companii, ce sunt încurajate prin politicile fiscale existente și pot contribui puternic la riscul sistemic. Autoritățile
macroprudențiale susțin că plata dobânzilor nu ar trebui să reprezinte o cheltuială deductibilă, deoarece aceasta
reprezintă un obstacol în calea lor pentru a atinge obiectivele macroprudențiale. Companiile care își deduc
cheltuielile cu dobânzile plătesc în final un impozit pe profit/venit mai mic, ceea ce încurajează finanțarea datoriilor
în detrimentul finanțării din capitalul propriu. Acest lucru afectează și gradul de îndatorare al companiilor.
Pentru a combate acest efect, statele membre precum Spania, Malta, Franța, Portugalia, Finlanda și Suedia
au limitat deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile prin stabilirea unui prag maxim (de exemplu, în Franța și
Portugalia, deducerea cheltuielilor cu dobânzile este limitată la 3 milioane Euro) sau eliminată complet.
Luând în considerare aceste interacțiuni cu politica fiscală, putem spune că politica macroprudențială
are o complexitate mai mare atunci cand trebuie implementată. Claritatea privind rolurile, responsabilitățile și
competențele între autorități va fi cheia pentru a se asigura că procesul decizional este util și eficient.
CONCLUZII
Politica macroprudențială a devenit o prioritate în urma ultimei crize financiare ce a afectat sistemul financiar
și economic ca un întreg. Acest termen a început să fie folosit încă de la sfârșitul anului 1970, în timpul cirzei de
lichiditate declanșată în sistemul bancar din Statele Unite ale Americii, dar a prins contur începând cu anul 2000.
De fapt, economiștii și autoritățile competente au încercat să extindă politica microprudențială la un nivel macro,
astfel încât să poată fi acoperit tot sistemul financiar. După anul 2000, statele membre UE au început să semneze
acorduri, pentru a găsi o modalitate de a stabili norme care ar trebui să asigure un economic stabil în timpul unei
crize economice. Dar acest lucru nu a fost posibil până în anul 2007, atunci când cea mai recentă criză economică
a afectat sistemul financiar peste tot în lume.
După ce au experimentat efectele devastatoare ale crizei, autoritățile au început să ia în considerare
politica macroprudențială ca fiind una dintre politicile principale ce ar trebui să fie aplicate într-un stat, alături de
politica fiscală și cea monetară. Politicile macroprudențiale sunt foarte utile, dar obiectivul principal al acestora nu
este încă bine evidențiat și cuantificat cum este stabilitatea prețurilor în cazul politicii monetare, spre exemplu.
54 International Monetary Fund, ” Key aspects of macroprudential policy”, June 2013
55 International Monetary Fund, ” Key aspects of macroprudential policy”, June 2013
56 International Monetary Fund, ” Key aspects of macroprudential policy”, June 2013
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Însă dacă vom compara perioada economică actuală cu perioada dinaintea crizei, putem observa îmbunătățiri.
Autoritățile acordă mai multă atenție politicilor macroprudențiale și riscului sistemic.
Principalele instrumente macroprudențiale utilizate în România sunt ”loan to value” și serviciului datoriei
raportat la venituri; acestea au fost introduse în 2003, dar revizuite în 2011. După anul 2007, România a început
să caute alte instrumente macro-prudențiale, pentru a asigura stabilitatea financiară. Raportul privind rezerva
minimă obligatorie a fost folosit ca un instrument pentru a majora lichiditatea băncilor. Precum alte țări europene,
România ia în considerare folosirea instrumentului „bridge-bank”, ce ar putea amortiza efectele negative din
sistemul financiar cauzat de o criză economică. Acest instrument a fost implementat în Statele Unite ale Americii
în anul 1987.
Similar României, începând cu anul 2007, țări precum Austria, Suedia, Norvegia sau Elveția au fost receptive
la instrumentele macroprudențiale promovate de autorități și au început să le folosească pentru a stabili un cadru
stabil al mediului economic.
În ceea ce privește interferența dintre politica macroprudențială și cea fiscală, există unele cazuri în care
conexiunea lor este foarte importantă pentru a ajunge la stabilitate financiară. În cazul pieței imobiliare, cu o
politică fiscală adecvată, taxele pot fi aplicate pentru a ajuta la implementarea instrumentelor macroprudențiale.
Autoritățile pot folosi măsuri fiscale pentru a descuraja creșterile de prețuri în condiții de ”boom imobiliar” sau
pentru a debloca piața imobiliară în timpul și ulterior crizei. De asemenea, creșterea sau introducerea de noi
impozite poate echilibra cererea pe de o parte și diminua deficitul de cont curent pe de altă parte. Toate aceste
măsuri pot contribui în mod semnificativ la reducerea riscului sistemic.
Politicile fiscale existente au încurajat înainte de criza financiară deducerea cheltuielilor cu dobânzile, ce
poate crește puternic riscul sistemic. Faptul că reducerea datoriilor ce afecteazî cuantumul impozitului pe profit, a
fost una dintre prioritățile stabilite pentru statele membre ale UE, în anul 2012 de către Comisia Europeană, este
o dovadă evidentă a interacțiunii politicii fiscale cu instrumentele macroprudențiale.
O altă concluzie obținută prin acest articol se referă la datoria suverană. Politicile fiscale prudente sunt
esențiale pentru a menține securitatea datoriei suverane și pentru a evita relația negativă dintre riscul suveran și
sistemul financiar.
Interacțiunea dintre politicile macroprudențiale și cele fiscale trebuie să fie înțeleasă mai bine, iar procesul
privind implementarea instrumentelor macroprudențiale trebuie să continue și să creeze un cadru internațional
pentru a preveni alte crize economice.
Autoritățile europene și băncile centrale au așteptări mari în ceea ce privește politica macro-prudențială,
care ar trebui să interfereze cu alte politici economice, nu numai cu cea fiscală, în scopul de a asigura un sistem
financiar stabil, deoarece criza financiară globală a demonstrat nevoia de reformă fundamentală a sistemului
financiar. Structura de bază a sistemului financiar și monetar internațional este în curs de reevaluare. Oricare
ar fi structura, cadrul de reglementare prudențială va trebui să fie reorientată. De asemenea, sunt necesare
îmbunatățiri ce pot permite eșecul instituțiilor financiare fără a impune costuri inacceptabile pentru restul societății.
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PERFORMANȚA CORPORATIVĂ SOCIALĂ (CSP) ȘI
PERFORMANȚA FINANCIARĂ A COMPANIILOR(CFP):
O DOVADĂ EMPIRICĂ A COMPANIILOR LISTATE ÎN ROMÂNIA
Drd. Liliana Simionescu
Academia de Studii Economice din București
Rezumat: Obiectivul acestei lucrări este de a investiga empiric relația dintre CSP și CFP, prin utilizarea atât a
măsurilor de performanță contabilă, respectiv rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea capitalului propriu
(ROE), cât și a măsurilor de performanță de piață, respectiv câștigul pe acțiune (EPS), pe un eșantion de 21
de companii listate la Bursa de Valori București (BVB) în perioada 2011-2013. În acest sens am folosit modele
de regresie de tip OLS și am găsit o relație pozitivă și statistic semnificativă între CSP și EPS. Noutatea lucrării
actuale constă în considerarea raporturilor mixte de performanță și totodată îmbunătățită, literatura de specialitate
cu privire la legătura dintre CSP-PCP. Această cercetare este importantă atât pentru mediul academic, precum și
pentru practicieni, deoarece angajamentele de tip CSP îmbunătățesc CFP.
Cuvintele cheie: Corporate Social Performance, Corporate Social Responsibility, Accounting-based measures,
Market-based measures, Romania, OLS regression models
Clasificare JEL: M14, C23
INTRODUCERE
Responsabilitatea socială corporativă (CSR) este ideea societăților de a acționa și de a-și dezvolta afacerile
în moduri responsabile social. Părintele conceptului CSR este Bowen (1953), dar discuția privind responsabilitatea
socială a directorilor și a mediului de afaceri a început la sfârșitul anilor 1920 (de exemplu, Barnard, 1938; Kreps,
1940). De atunci, subiectul a fost dezbătut și rămâne chiar și astăzi, un subiect controversat. Friedman (1962),
cel mai cunoscut critic ale conceptului CSR, a susținut că „obiectivele dorite de societate nu ar trebui să fie pe
cheltuiala firmelor care ar scădea profitabilitatea acestora”. Continuând argumentele sale, autorul a subliniat
că activitățile de tip CSR nu ar trebui să fie deconectate de către companii deoarece reduc averea acționarilor.
Astfel, managerii companiilor ar trebui să utilizeze resursele companiei pentru a maximiza averea acționarilor
și nu de a o diminua (Friedman, 1962). Conceptul CSR a luat amploare când Freeman (1984) a introdus teoria
stakeholderilor-a părților interesate. Potrivit acestei teorii, corporațiile ar trebui să acționeze responsabil față de
toate părțile interesate prin îndeplinirea intereselor și cerințelor acestora. Părțile interesate sunt afectate în mod
diferit, pozitiv sau negativ, ca urmare a intereselor de afaceri ale companiilor. Potrivit Porter și Kramer (2006,
2011), companiile care schimbă ierarhia startegică a problemelor sociale de la periferie punându-le la bază de
afaceri, „crează valoare comună”. Acest lucru implică crearea de valoare economică astfel încât este creata de
asemenea valoare socială. În prezent, CSR a apărut ca “o prioritate inevitabilă pentru liderii de afaceri din fiecare
țară” (Porter și Kramer, 2006, p. 78). În anul 2010, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a lansat
ISO 26000, menit să ofere orientări privind modul de funcționare a conceptului de responsabilitate socială pentru
organizații și întreprinderi. Între anii 2011-2014, Comisia Europeană (CE) a publicat o versiune îmbunătățită a
strategiei Uniunii Europene (UE) pentru CSR, subliniind că întreprinderele “ar trebui să dispună de un proces
de integrare socială, de mediu, a drepturilor omului precum și preocupările consumatorilor în operațiunile lor de
afaceri și în strânsă colaborare cu părțile interesate “(CE, 2011, p.6). OCDE a publicat în 2011 și orientările pentru
întreprinderile multinaționale, având, de asemenea, recomandări cu privire la modalitățile în care practicile de CSR
ar trebui efectuate. Gradul de implicare a companiilor în activități de tip CSR sau modul acestora de a înțelege
aceste activități este intens discutat în literatura de specialitate pe CSR. În timp ce unii autori subliniază că CSR
ar putea fi doar o simplă fereastră mascată, alți autori susțin că activitățile de CSR pot deveni o capcană pentru
mulți directori de companii devenind miopi atunci cand își asumă o prea mare parte din activitățile responsabilitate
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socială (Crowther, 2004; Pictor-Morland, 2006). Pentru ca CSR să continue să se dezvolte este nevoie de o
justificare economică; fără a se evidenția vreun beneficiu pentru firme (Wang et al., 2008b).
Cu scopul de a găsi o justificare economică, cercetătorii au investigat din punct de vedere empiric legătura
dintre CSR sau performanță socială a întreprinderilor (CSP) și CFP. Nu există un consens în ceea ce privește
definiția conceptului de CSR. Dahlsrud (2008) a identificat 37 de definiții ale conceptului de CSR în timp ce Carroll
și Shabana (2010, p.3), a declarat că numărul real al definițiilor conceptului de CSR poate fi mult mai mare,
“deoarece în multe dintre definițiile realizate academic nu au fost incluse derivate ale conceptului de CSR”. Carroll
(1991) a introdus piramida CSR, care sugerează că CSR cuprinde responsabilitățile economice, juridice, etice, și
filantropice. În timp ce CSR nu are o definiție clară, concepte similare au apărut în literatura de specialitate, cum
ar fi CSP, cetățenia corporativă (CC), și dezvoltarea durabilă (SD). Potrivit Wood (1991, p.693) CSP reprezintă
“configurarea unei organizații de afaceri a principiilor de responsabilitate socială, procese de reacție socială, și
a politicilor, programelor și rezultatelor observabile care se referă la relațiile sociale ale firmei”. În timp ce mai
mulți cercetători au folosit CSR și CSP alternativ în studiile lor empirice (Margolis et al., 2007), alții încearcă să
diferențieze între cele două concepte. Carroll (1991) a spus că CSR evidențiază obligație și responsabilitate
față de societate, capacitatea de reacție socială a întreprinderilor, subliniază acțiune și activitate, în timp ce
CSP scoate în evidență rezultatele și efectele proceselor. Chillida (2009) a susținut că angajamentul CSR este
precum un lider în măsurarea sistemelor de performanță în timp ce CSP este o măsură de tip lag (real, obiectiv,
și backward-looking). În mod similar, Maron (2006) a sugerat că prin CSP, CSR a devenit aplicabil și poate fi
pus în practică. Visser și colab. (2010) au subliniat că CSP poate fi considerată ca o extensie a conceptului
de CSR, deoarece se concentrează mai degrabă pe rezultatele reale obținute decât pe noțiunea generală de
responsabilitate față de societate sau responsabilitatea întreprinderilor.
Legătura dintre CSP și CFP a devenit intens dezbătută atât în mediul de afaceri cât și rândul teoreticienilor.
Margolis și Walsh (2001) a identificat 95 de studii empirice privind relația dintre CSP și CFP publicat din anul 1972.
Într-un studiu ulterior (Margolis și Walsh, 2003), au identificat un număr total de 127 lucrări de cercetare publicate
pe acest subiect. Autorii au descoperit rezultate “mixte” în ceea ce privește relația dintre CSP-CFP, de la pozitiv,
negativ, la neutru. În metaanaliza lui Orlitzky și colab. (2003), autorii au raportat că CSP este corelată în mod
pozitiv cu CFP. Astfel, în literatura de specialitate lipsește o înțelegere clară în ceea ce privește relația dintre CSRCSP nu numai în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare cum ar fi România, unde studiile empirice
în această direcție sunt o raritate.
Această lucrare își propune să dezvolte un studiu empiric privind relația dintre CSP-CFP pentru companiile
listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Ca atare, se va investiga existența unei corelații între CSP și CFP,
precum și relația CSP-CFP dacă aceasta se completează una pe cealaltă așa cum este subliniat în literatura
de specialitate revizuită de mai sus. Restul lucrării este structurat după cum urmează. Secțiunea a doua descrie
metodologia de studio iar în a treia secțiune sunt discutate rezultatele regresie. Ultima secțiune prezintă concluziile
acestei lucrări precum și direcții viitoare de cercetare.
METODA DE CERCETARE
Această lucrare analizează empiric relația dintre CSP și CFP pentru companiile listate la BVB. La BVB sunt
listate 81 de companii, inclusiv, în plus față de instituțiile financiare, se regăsec companii en-gros / cu amănuntul (4),
construcții (8), produse farmaceutice (4), industria prelucrătoare (21), materiale plastice (3), mașini și echipamente
(8), metalurgie ( 4), produse alimentare (3), produse chimice (4), resurse de bază (4), transport și depozitare (2),
turism (3), și utilități (2). Am considerat pentru setul de date 21 companii listate la BVB între anii 2011-2013.
Indiferent dacă CSP influențează în mod negativ sau pozitiv CFP este didscutabil nu numai din punctul de
vedere al măsurării performanței sociale, cât și din punctul de vedere al variabilelor folosie pentru măsurarea CFP.
Waddock și Graves (1997) au găsit o corelație semnificativă statistic și pozitivă între CSR / CSP și CFP,
atunci când au folosit măsuri de performanță financiară contabile, precum ROA. Mai mult, autorii au subliniat că
măsurile bazate pe performanță financiară contabile sunt adecvate pentru a fi folosite pentru măsurarea CFP
în timp ce alți autori sugerează că măsurile de piață reliefează o performanță financiară corectă (Alexandru și
Buchholz 1978), iar alții consideră folosirea ambelor măsuri ca fiind potrivite (McGuire et colab, 1988). Această
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lucrarea utilizează pentru modelul de regresie atât măsurile contabilitate și de cele de piață pentru măsurarea
performanței financiare. Astfel, modelul de regresie are drept variabile dependente, ROA, ROE și EPS, o variabilă
independentă și un set de variabile de control detaliate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Definițiile variabilelor și formula de calcul
Var

Definiții și formula de calcul

Măsuri de performanță pe
baza de contabilitate
ROA

Rentabilitatea activelor. Venitul net împărțit la activele totale ale companiei.

ROE

Rentabilitatea capitalului propriu. Venitul net împărțit la capitalurile proprii.

Măsuri de performanță
bazate pe piață
Veniturile per acțiune. Venitul net împărțit la numărul total de acțiuni din
stocul de capital al companiei.

EPS
CSP measurements

Sumele alocate per an de companii pentru practicile responsabile social
publicate în rapoartele lor de CSR sau pe site-uri web ale acestora.

CSP
Variabile de control
Size

Activele totale ale companiei.

Empl

Numărul total de angajați al companiei.

Risk

Datoria pe termen lung a companiei împărțită la numarul total de active.

Sursa: Realizat de autor
Jones (1995) a afirmat că încrederea, credibilitatea precum cooperativitatea sunt subseturi ale principiilor
de etică ale companiei, și ajută organizațiile să își realizeze un avantaj competitiv semnificativ. Satisfacția părților
interesate reprezintă avantajul companiei în atingerea performanței financiare (Orlitzky et al., 2003). Acest lucru
sugerează o relație pozitivă între CSP și CFP. Prin urmare, următoarea ipoteză poate fi avansată:
H0. Există o relație pozitivă între CSP și CFP.
REZULTATELE REGRESIEI
Cu scopul de a testa ipoteza cercetării, s-a folosit model de regresie OLS. Tabelul 2 arată matricea de
corelație Pearson, care prezintă corelațiile dintre variabilele utilizate în setul nostru de date. Corelațiile indică
existența unei legături între variabilele dar și cât de puternică este această relație. Observăm o corelație puternică
(r = 0.608) între EPS și ROA, dar nici o corelație între CSP și PCP. Matricea de corelație arată o semnificație
statistic pozitivă între CSP și EPS.
Tabelul 2. Matricea de corelare
Var

ROA

ROE

ROA

1.0000

ROE

.420***

1.000

EPS

.608

EPS

CSP

Size

Empl

.139

1.000

CSP

.084

.063

.087*

1.000

Size

.180***

.017

.112*

-.059

1.000

Empl

.194

-.015

-.050

-.0062

1.000

Risk

.137**

.083

-.065

.152*

.023

***

***

.914

***

.050

Source:Calculele autorului. 			

Risk

1.000

Nota: p < 0.10. *p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.
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Tabelul 3 prezintă rezultatele regresiei privind relația dintre CSP și CFP. Putem observa că doar în cazul
celui de al treilea model, atunci când EPS este variabilă dependentă, ipoteza studiului este validată. Astfel, nu
respingem ipoteza nulă conform căreia există o relație pozitivă și statistic semnificație între CSP și CFP când
EPS este variabilă dependentă. O creștere de 1%, în CSP, ceteris paribus, ar duce la o creșterea a veniturilor
companie –EPS- cu aproximativ 7%.
Tabelul 3. Rezultatele Regresiilor
Dependent Var →
Independent Var ↓

ROA
(Eq. 1)

ROE
(Eq. 2)

EPS
(Eq. 4)

Const.

0.073**

0.166*

3.090***

CSP

0.020

0.049

0.070*

Size

6.770

3.768

3.110***

Empl

7.950

2.720

0.004***

Risk

0.242***

1.344***

-1.172

21.018

7.313

8.644***

F-stat.

***

***

Prob(F-stat.)

0.000

0.000

0.000

R-sq.

0.289

0.122

0.132

N

243

243

243

Source:Calculele autorului. 		

Nota: p < 0.10. *p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.

În cazul ecuația 1 și 2 unde ROA și ROE sunt variabilele dependente, modelele nu sunt semnificative din
punct de vedere statistic. Conform R sq., aproximativ 28%, 12% și 13% din variația totală a variabilei dependente
(ROA, ROE, iar EPS) poate fi explicată prin modelul prezentate în tabelul de regresie.
CONCLUZII ȘI VIITOARE DIRECȚII DE CERCETARE
Această lucrare investighează empiric relația dintre CSP și CFP, prin utilizarea variabilelor dependente
ROA, ROE, și EPS pe un eșantion de 21 de companii listate la BVB în perioada 2011-2013. Utilizând modele de
regresie OLS și luând în considerare mai multe variabile de control precum dimensiunea companiei, numărul total
de angajați al companiei, precum și gradul de îndatorare, s-a identificat o relație pozitivă și statistic semnificativă
între CSP și EPS. Viitoare direcții de cercetare trebuie să fie făcute în ceea ce privesc efectele punerii în aplicare
a practicilor de CSP în raport cu CFP. Pentru ca practicile de CSP să se reflecte in CFP este nevoie de timp, și
vice-versa.
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O ANALIZĂ A CRIZEI ECONOMICE DIN GRECIA ȘI
A IMPACTULUI PE CARE L-AR AVEA UN GREXIT
Drd. Ion Micu
Academia de Studii Economice din București
Rezumat: Această lucrare propune o analiză a crizei economice din Grecia și implicațiile pe care le-ar avea un
Grexit asupra piețelor financiare europene. În ciuda măsurilor luate pentru a reduce expunerea sectorului privat
la datoria suverană greacă și a măsurilor de austeritate impuse, scenariul în care Grecia ar părăsi zona euro și
va adopta o nouă monedă națională a fost aproape de a devein realitate atunci când, la sfârșitul lunii iunie 2015,
nu a reușit să realizeze o plată programată la Fondul Monetar Internațional, devenind prima țară dezvoltată care
nu a putut realiza acest lucru. Această lucrare va analiza modul în care piețele de capital au răspuns la acest
eveniment într-o încercare de a determina dacă există un risc de contagiune într-o astfel de eventualitate și care
sunt motivele care au condus la un astfel de scenariu .
Cuvinte cheie: Grexit, criza economică, Grecia, recesiune, piata de capital
Clasificare JEL: G12
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Rute de excelenţă academică în cercetarea
doctorală şi post-doctorală – READ” cofinanţat din Fondul Social European, prin programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926.
INTRODUCERE
În zona euro, una dintre primele crize economice, care a fost declanșată în 2009, a fost cea a Greciei, care a
ajuns să fie cunoscută în mass-media financiară drept „marea depresiune greacă”71. Până la sfârșitul anului 2009
noi informații au arătat că datele anterioare privind datoria de stat, oferite de guvernele anterioare din Grecia, au
fost raportate greșit, ceea ce a dus la proiecții sumbre cu privire la capacitatea Greciei de a-și îndeplini obligațiile
financiare. Drept urmare costul obligațiunilor grecești și costurile de asigurare de risc au crescut foarte mult în
comparație cu alte țări europene și a culminat în 2012, când guvernul grec a stabilit un nou record negative, având
cea mai mare datorie suverană din istorie.
Prin urmare, analiștii financiari au început să picteze un scenariu al unei posibile ieșiri a Greciei din zona
euro, care a ajuns să fie cunoscut sub numele de „Grexit”, un termen care a fost inventat de analiștii Citigroup
Willem H. Buiter și Ebrahim Rahbari72. Acest scenariu a fost aproape de a deveni realitate la mijlocul anului 2015,
când Grecia a ajuns în imposibilitate de plată, neputând să ramburseze o tranșă a creditului de la Fondul Monetar
Internațional, devenind astfel prima țară dezvoltată care a ajuns într-o astfel de situație, după ce negocieri
tensionate cu reprezentanți ai Uniunii Europene, cu privire la un program de bailout73, au eșuat.
Un Grexit teoretic a stârnit o mulțime de controverse în lumea financiară și politică, existând susținători
atât pentru, cât și împotriva unei astfel de măsuri. În timp ce unii spun că, în cazul în care Grecia renunță la euro
și reintegrează drahma, pe termen lung va fi mai bine, atât pentru Grecia cât și pentru celelalte țări ale Uniunii
Europene, majoritate sunt siguri că acest eveniment va avea implicații răspândite pentru toată lumea financiară și
chiar ar putea, eventual, declanșa o nouă criză financiară. Acest studiu se va concentra pe impactul pe care criza
din Grecia și umbra unui Grexit au avut-o pe piețele de capital, pentru a vedea dacă se pot prognoza posibilele
efecte ale ieșirii din zona euro, deoarece, deși pericolul a fost evitat pe moment, nu a dispărut complet.

71 Sfakianakis, J. (2013), ������������������������������������������������������������������������������������������������
The Greek Depression����������������������������������������������������������������������������
, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2013/01/09/the-greek-depression/;
72 Buiter, W. and Rahbari, E. (2012), �����������������������������������������������
Rising Risks of Greek Euro Area Exit�����������
, Citigroup
73 trad. - scăpare
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CRIZA GREACĂ A DATORIILOR SUVERANE
Adâncimea crizei datoriilor suverane din Grecia a început să devină evidentă în 2010, când noul guvern

condus de George Papandreou a adus la lumină o procedură statistică defectuoasă care a fost utilizată pentru
a estima deficitul bugetar din exercițiul financiar aferent anului 2009. După mai multe calcule revizuite, de la un
deficit pentru anul 2009 estimat inițial la 6% - 8%, folosind metoda standardizată de Eurostat, în cele din urmă s-a
stabilit că deficitul a fost de fapt 15,7% din PIB.
Ca atare, agențiile de rating au răspuns clasificând obligațiunile grecești ca și grad de risc drept obligațiuni
cu randament ridicat, cunoscut, de asemenea, sub numele de „junk bonds74”. Acest lucru a afectat capacitatea
pieței private de capital pentru a atrage capital nou și, ca atare, a făcut necesară accesarea unor împrumuturi
financiare internaționale pentru salvarea economiei. Acest lucru a dus la crearea grupului numit colocvial „Troika “,
format din Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, acest grup realizând
primul program de ajutor financiar în valoare de 110 miliarde de euro. Acest împrumut a fost mai târziu revizuit de
mai multe ori, ajungând la un cuantum total de aproximativ 250 de miliarde de euro, programat să fie transferat în
tranșe, la intervale regulate, până în decembrie 2014.
Pe baza datelor din Eurostat și CIA World Factbook, efectele asupra Greciei după 5 ani de la declanșarea
crizei datoriilor suverane, precum și declinul economiei sale devin foarte clare:
m raportul dintre datoria publică și PIB a ajuns la 177% în 2014, aceasta fiind de aproximativ 317 miliarde
de euro;
m PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut de la 20.700 de euro în 2009 la 17.000 de euro în 2014(o scădere de
18%);
m rata șomajului a ajuns la 27%;
m în 2013 un procent estimat de 44% din populația greacă trăia sub pragul sărăciei.
IMPLICAȚIILE UNUI GREXIT
Economiștii din întreaga lume au teoretizat efectele pe care un Grexit le-ar avea asupra zonei euro și
asupra economiei Greciei. Atunci când criza a devenit prima dată evidentă, au existat unii analiști financiari care
au susținut scenariul ieșirii Greciei din zona euro și revenirea la drahma75. Argumentul a fost că, pe termen lung,
Grecia nu poate evita intrarea în incapacitate de plată și singura soluție de a stagna această evoluție era prin
împrumutarea a cât mai mulți bani, fapt ce ar afecta mai mult celelalte țări din zona euro. Unii experți chiar au
,��
77
creionat un plan����
pentru acest scenariu, sugerând că această ieșire ar trebui să se întâmple foarte rapid și
foarte brusc, sugerând chiar că ar trebui să se facă în timpul unei sărbători legale, pentru a atenua impactul. De
asemenea, s-a susținut că adoptarea drahmei ar fi permis Greciei să-și devalorizeze propria monedă, ceea ce ar
permite stimularea exporturilor, inhibarea importurilor și achitarea mai ieftin a datoriei.
În ceea ce privește efectele negative ale adoptării unei noi monezi, în mai 2012, Banca Națională a Greciei78,
a lansat un raport79 care estima că venitul pe cap de locuitor ar scădea cu 55%, noua monedă se va deprecia,
de asemenea, cu 65% fașă de euro și că recesiunea s-ar adânci cu 22%. Această declarație a fost făcută atunci
când primele efecte ale măsurilor de austeritate impuse de U.E. și Fondul Monetar Internațional, ca parte a
precondițiilor acordului de bailout, au început fie simțite în economia greacă, constând în reduceri profunde a
cheltuielilor publice, a pensiilor, salariilor și creșterea taxelor, ceea ce a cauzat o serie de falimente și închideri
corporative, care au influențat o parte a opiniei publice și a guvernului să ia în considerare alternativa de a renunța
la euro. Chiar și așa, concluzia acestui raport a fost că adoptarea unei noi monezi naționale va conduce la o
reducere severă a nivelului de trai al populației.

74 trad. - obligațiuni nedorite
75 Armitstead, L. (2011), EU accused of ‘head in sand’ attitude to Greek debt crisis, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8594698/
EU-accused-of-head-in-sand-attitude-to-Greek-debt-crisis.html
76 Apps, P. (2012), Birth of new Greed drachma would be pained, rushed, Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/05/20/us-greece-newdrachmaidUSBRE84J03Q20120520
77 Stevens, S. (2012), Who, what, Why: How would Greece switch currencies, BBC, http://www.bbc.com/news/magazine-18279522
78 a nu fi confundată cu Banca Greciei, care este banca centrală
79 Tagaris, K. (2012), Biggest Greek bank warns of dire euro exit fallout, Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/05/29/greece-euro-idUSL5E8GTI5320120529
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Într-un studiu realizat în 2012 de către Alcidi, Giovannini și Gross (2012)80 aceștia au apreciat de asemenea
că orice nouă drahma ar trebui să se deprecieze cu 50%. De asemenea, studiul lor a arătat că de la începutul
crizei datoriilor din Grecia, băncile europene au adoptat o politică de reducere drastică a expunerii la economia
Greciei, rezultând o reducere a acesteia de 50% în doi ani (reprezentând aproximativ 65 de miliarde de euro). De
asemenea, ei au descoperit că inclusiv populația greacă și-a redus expunerii față de propriul sistem bancar, acest
fapt rezultând dintr-o reducere anuală de 20% a depozitelor.
Această tendință a continuat în mod evident, având în vedere că în 2015 expunerea băncilor străine din
datoria Greciei a fost redusă la doar 2,4 miliarde de euro din datoria totală de 312,7 miliarde de euro, potrivit
datelor de la Fondul Monetar Internațional și de la Agenția greacă de management a datoriei publice.
EFECTELE MĂSURILOR DE AUSTERITATE
Studiul de Alcidi, Giovannini și Gross (2012) a concluzionat că majoritatea țărilor europene au avut în 2012 o
expunere (publică și privată) în economia greacă de 2-5% din PIB-ul lor individual, ceea ce ar face intrare Greciei
în imposibilitate de plată un eveniment suportabil pentru economiile lor, excepție fiind Portugalia care a avut cea
mai mare expunere, de aproximativ 7% din PIB-ul său. Ei au estimat că dacă Grecia ar ieși din zona euro, cu
siguranță nu ar fi capabilă să-și onoreze datoriile pe termen scurt, dar ar rambursa datoria acumulată în 30 de ani,
cu o dobândă de 1,5% pe an. O dobândă mai mare ar face imposibil acest lucru, concluzionând că cel mai mare
factor pentru rezolvarea crizei din Grecia este „dorința” partenerilor/creditorilor europeni.
Chiar și cu toate măsurile de austeritate pe care Grecia le-a adoptat drept condiție a fondurilor primite, în
2015 datoria sa a ajuns la cuantumul de 312,7 miliarde de euro, din care cea mai mare parte este deținută de
fondul de bailout european (FESF) și Germania, aceasta fiind cel mai mare creditor public individual, cu 63,5
miliarde de euro. Structura datoriei este prezentată în graficele de mai jos.

Figura 1. Creditorii Greciei în funcție de cuantum		
Sursa: Eurostat, FMI, Agenția greacă de management a datoriei publice

Figura 2. Creditorii Greciei după tip
Sursa: Eurostat, FMI

Această situație a fost agravată de incertitudinea politică din Grecia, care a culminat cu alegeri preliminare,
care au dus la formarea unui guvern din partidul politic de stânga, Coaliția Stângii Radicale, cunoscut și drept
SYRIZA. Platforma politică a acestui partid a fost respingerea măsurilor stricte de austeritate impuse de Troika, o
abordare care a condus la negocieri tensionate cu creditorii Greciei și Uniunea Europeană.
Pe baza datelor furnizate de Eurostat se pare că situația din Grecia, la sfârșitul anului 2014, precum și
previziunile pentru anul 2015 și 2016, au fost încurajatoare, arătând o îmbunătățire a economiei, prin creșterea
exporturilor și diminuarea șomajului.
80 Alcidi, C., Giovannini, A. and Gros, D.(2012), ‘Grexit’:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Who would pay for it?�����������������������������������������������������������������������������������
, CEPS (Centre for European Policy Studies), CEPS Policy Breief no. 272, 23.05.2012
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Figura 3. Evoluția economiei grecești
Sursa: Eurostat
În ciuda rezultatelor încurajatoare, arătate de datele statistice, există un număr în creștere de economiști și
analiști financiari care sunt împotriva măsurilor de austeritate. Unul dintre adversarii cei mai notabili a măsurilor de
austeritate este laureatul Premiului Nobel, economistul Paul Krugman81. El sugerează că abordarea creditorilor
Greciei față de programul de austeritate, care se concentrează pe reducerea cheltuielilor, este greșită pentru
că afectează creșterea economică și, în consecință, sprijină alternativele propuse de guvernul elen, care s-a
concentrat mai mult pe creșterea impozitării. El subliniază eșecul programului impus de Troika printr-o comparație
analitică a evoluției PIB-ului preconizată în cadrul acordului de stand-by82 din 2010, față de creșterea reală
înregistrată.

Figura 4. Creșterea PIB-ului, sursă: Krugman, P. (2015), Breaking Greece
De asemenea, economistul Joseph E. Stiglitz83, un alt laureat al Premiului Nobel în economie, a criticat aspru
măsurile economice impuse de Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional,
invocând, de asemenea, reducerea de 25% din PIB-ul Greciei. Mai mult, el acuză euro, ca monedă unică, în
parte, pentru adâncimea datoriei suverane din Grecia, pentru că a făcut imposibilă ca Grecia să-și stabilească
o politică monetară proprie, de care ar avea nevoie pentru a realiza stabilitatea financiară, deoarece Banca
Centrală Europeană se concentrează doar asupra inflației.
81 Krugman, P. (2015), �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Breaking Greece����������������������������������������������������������������������������������������
, The New York Times, http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/06/25/breaking-greece/?_r=1
82 trad. - în așteptare
83 Stieglitz, J. E. (2015), Joseph Stiglitz: how I would vote in the Greek referendum, The Guardian, http://www.theguardian.com/business/2015/jun/29/josephstiglitz-how-i-would-vote-in-the-greek-referendum
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EFECTELE UNUI GREXIT
Programele de bailout succesive pentru Grecia au cauzat, fără îndoială, probleme mari pentru euro, de când
a început criza, și, în timp ce Grecia reprezintă mai puțin de 2% din PIB-ul Uniunii Europene, implicațiile politice
și economice ale unui asemenea eveniment ar putea fi extraordinare.
Negocierile tensionate dintre noul guvern al Greciei, care a refuzat să respecte termenii programului de
salvare, și Uniunea Europeană, au condus la un impas care a determinat Troika să suspende tranșele de plată
rămase. Acest lucru a făcut ca Grecia să devină prima țară dezvoltată care, la data de 30 iunie 2015, nu a reușit
să facă o rambursare a creditului la Fondul Monetar Internațional, intrând în imposibilitate de plată. Această criză,
care este considerată a fi început în al patrulea trimestru din 2014, odată cu alegerea noului guvern, și este, din
punct de vedere statistic84, o nouă recesiune, a patra pentru Grecia, a culminat cu un referendum care a avut
loc la data de 5 iulie 2015, care a rezultat cu peste 61,31% din alegătorii totali spunând “NU” la noile condiții de
salvare (bailout) propuse de Troika .
Această situație a făcut posibilitatea unei Grexit mai reală ca oricând. A reaprins discuția în rândul
economiștilor și analiștilor financiari cu privire la avantajele și dezavantajele unui posibil Grexit. În timp ce
unii analiști americani85 au sugerat că o astfel de criză ar putea fi de fapt benefică pentru acțiunile americane,
majoritatea au susținut că, în cazul în care o „ieșire” va avea loc, trebuie să fie făcută cu mare grijă și într-un mod
ordonat pentru a reduce „undele de soc” care se vor propaga în lumea financiară.
Referendumul, care a mărit incertitudinea unui Grexit, a avut un efect clar și cuantificabil pe piețele
financiare europene, care și-au revenit după ce s-a anunțat că, în ciuda referendumului, guvernul grec a acceptat
propunerile făcute de Troika. Acest lucru este subliniat în graficele de mai jos, care arată evoluția indicilor marilor
piețe financiare din Europa: Germania - DAX, Polonia - WIG, Franța - CAC40, Regatul Unit al Marii Britanii FTSE100, Italia - FTSE MIB, Austria - ATX, Spania - IBEX.

Figura 5. Evoluția indicatorilor piețelor de capital - 1 an
Sursa: BLOOMBERG
Așa cum reiese din Graficul nr. 5, piețele financiare europene selectate au avut un trend descendent de
la sfârșitul lunii mai, având în vedere impasul negocierilor care a condus în cele din urmă la intrarea Greciei în
imposibilitate de plată la termenul limită pentru plata programată la 30 iunie 2015. Efectul deplin al crizei asupra
84 Hellenic Statistical Authority, Press release, 29.05.2015
85 Hulbert, M. (2015), What
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘Grexit’ would mean for U.S. stocks���������������������������������������������������������������������������������
, Market watch, http://www.marketwatch.com/story/what-a-grexit-would-mean-for-usstocks-2015-02-11
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piețelor financiare a fost văzut pe 07 iulie 2015, când, în urma referendumului, scenariul unui Grexit aproape că
a devenit realitate, piețele financiare înregistrând o scădere bruscă, evidențiată în Graficul nr. 6. Cel mai puțin
afectat stat european a fost Regatului Unit, în timp ce cel mai afectat a fost Italia.

Figura 6. Evoluția indicatorilor piețelor de capital - 1 lună
Sursa: BLOOMBERG
Acest „răspuns” al piețelor financiare dovedește că un Grexit ar avea un impact mult mai mare decât au
estimat analiștii financiari, precum și faptul că răspunsul piețelor financiare ar fi mult mai rapid decât fusese
anticipat86. De asemenea, această analiză infirmă, într-o oarecare măsură, ceea ce estimau unii87, și anume că
piețele financiare au fost mai receptive la încetinirea economiei chineze și, implicit, la variațiile prețului petrolului
și cuprului, mărfuri care sunt strâns legate de China.Ca urmare a noului acord de împrumut, care a fost convenit
pe 13 iulie 2015, piețele financiare și-au revenit și pericolul unui Grexit a fost, cel puțin pe moment, evitat.
CONCLUZII
În timp ce criza greacă a datoriei suverane este departe de a se termina, cea mai recentă criză a fost
evitată prin intermediul unei finanțări pe termen scurt, care a fost asigurată cu fonduri de urgență de la partenerii
europeni. Cu toate acestea, cel mai nou acord de împrumut a fost în mare măsură criticat și încă mai există voci
care susțin ideea ca Grecia să iasă din zona euro.
Opiniile cu privire la problema unui Grexit diferă în mare măsură între liderii politici și unii au venit chiar
cu noul concept de „Grexit temporar”. Argumentele împotriva ieșirii nu sunt doar economice, ci și politice. Și, în
timp ce este cert că adoptarea unei noi monede naționale ar oferi Greciei mai multă libertate în ceea ce privește
stabilirea politicilor monetare, ar face sens doar în cazul în care ar fi însoțită de o restructurare substanțială a
datoriei de către creditori.
În ciuda tuturor măsurilor care au fost luate în ultimii 6 ani pentru a distanța sectorul privat de datoria
suverană greacă, prin limitarea expunerii băncilor private, această ultimă criză a unui Grexit a dovedit că va exista
în continuare un impact foarte puternic asupra economiilor europene, riscul de contagiune fiind încă ridicat .
Această recesiune din Grecia este una dintre cele mai grave înregistrate vreodată în istorie, iar măsurile de
austeritate impuse de Troika nu creează efectul dorit, economia Greciei având o recuperare lentă. Este din ce în
ce mai clar pentru analiștii financiari și liderii politici că singura cale pentru ca Grecia să iasă din criză și pentru
86 Warner, J. (2015), World stock markets face bigger threats than Grexit, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11679761/Are-overvaluedstock-markets-heading-for-another-crash.html
87 Coward, B. (2015), Is it Slowing China or Grexit That is Driving Financial Market Price Changes?, Gavekal Capital, http://blog.gavekalcapital.com/is-it-slowingchina-or-grexit-that-is-driving-financial-market-price-changes/
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a se preveni un Grexit, este restructurarea și ștergerea unei părți importante din datoria acumulată, pentru că în
ciuda măsurilor de austeritate foarte stricte care au fost implementate în ultimii ani, situația se înrăutățește.
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POLITICA ROMÂNEASCĂ A OCROTIRII SĂNĂTĂȚII ÎN CONDIȚII DE CRIZĂ
Conf. Univ. Dr. Paul Tănăsescu
Academia de Studii Economice din București
Rezumat: Literatura de specialitate consacră faptul că elementul fundamental al oricărui sistem de sănătate
este reprezentat de cadrul instituțional. Disfuncționalitățile cadrului instituțional pot fi determinate fie de contextul
politic, fie de contextul social economic. Efectele produse de aceste decizii luate de decidenții politici, afectează
uneori dur politicile de sănătate și ritmul de derulare al acestora. Susținerea financiară a sectorului de sănătate în
condiții de criză a fost afectată ca urmare a modificărilor arbitrare a regulilor de către cei care asigură finanțarea
acestuia. Acest fapt a determinat o reducere bruscă și majoră a procentului din cheltuielile guvernamentale totale
destinate sectorului sănătății, cu efecte negative asupra stării de sănătate a României.
Cuvinte cheie: sector de sănătate, politică sanitară, finanțarea sănătății, reformă economică, criza din sănătate.
STADIUL CUNOAȘTERII ÎN ANALIZA POLITICII DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA
Elementul de bază, fundamental oricărui sistem de sănătate este reprezentat de cadrul instituțional. În funcție
de acesta se poate proiecta funcționarea propriu-zisă a sistemului de sănătate a unei țări. Cadrul instituțional este
însă afectat de numeroși factori, în special politici, economici și sociali. Specificul național, tradițiile și obiceiurile
pot perturba și ei cadrul instituțional al sistemului de sănătate.
Cercetătorii consideră că după anul 2000 asistăm la o schimbare a instituțiilor din cadrul sistemul medical
românesc, în special a acelora ce conțineau fundamentele organizării la nivel național.91
În plus, am asistat și asistăm în continuare la adoptarea de legi adoptate sub presiuni sociale și politice,
foarte puține fiind acelea care sunt o consecință a derulării unor coerențe interne, firești în oricare sistem medical.
Această observație este confirmată de faptul că noile legi nu rezistă în timp, ele cer a fi din nou modificate datorită
unor stări considerate alarmante. Aceste instituții fac față cu greu blocajelor instituționale, generate de multe ori
de blocajele financiare. Este cunoscut faptul că lipsa resurselor financiare derivă în esență din imposibilitatea
colectării impozitelor într-un mod predictibil și mai ales stabil.
Aceste blocaje sunt înțelese, din păcate, prin abandonarea unor inițiative legislative sau a unor decizii
politice. Astfel, sistemul medico-sanitar românesc cunoaște evoluții oscilante, greu de previzionat sau de finanțat.
Este evident că blocajele din sectorul sanitar românesc determină consecințe și efecte ulterioare care
amplifică costurile politicilor de sănătate ce trebuiesc implementate. În plus starea de sănătate a populației este
afectată pe termen lung cu efecte medicale, economice și financiare grave.
Banca Mondială prin Centrul de Studii Politice și Analiză Comparativă, constată existența unor confuzii
grave la nivelul structurilor administrative în definirea rolului lor în cadrul sistemului de sănătate românesc.92 De
exemplu, la nivel de județ, asistăm la o competiție între Direcțiile de Sănătate publică (D.S.P.) și Casele Județene
de Asigurări ( C.A.S.J.) datorată neclarității de roluri și suprapunerii competențelor acestora. Procesul permanent
de reformă al economiei sanitare românești a fost marcat în mod constant de amestecul politicului în sistemul
instituțional medical, în special în perioada anilor 1992, 1996-1999, 2001, 2005 și 2010 până în prezent.
Primii pași de reformă ai sistemului românesc de sănătate au fost descentralizarea serviciilor medicale
primare ca urmare a factorului de decizie politic. S-a acceptat funcționarea în paralel a sectorului privat medical,
în special în specializările care necesitau investiții inițiale modeste (stomatologie, medicina muncii, dermatologie
etc.). În anul 1977 s-a modificat sistemul de organizare și finanțare a serviciilor de sănătate din România, prin
renunțarea la modelul Semasko, în totalitate finanțat de către stat, prin sistemul de impozite, la modelul de
asigurări sociale de sănătate, bazat pe prime de asigurări obligatorii. Ca urmare a aplicării Legii asigurărilor
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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se vedea Pop Luana Miruna – Politici sociale, analiza si evaluarea politicilor sociale, Ed. Economica, Bucuresti, anul 2005, pag. 80-82.
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Evaluare a Serviciilor Sociale furnizate la nivel local, pag. 189.
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sociale de sănătate nr. 145/1997, Ministerul Sănătății își restrânge drastic rolurile, în special cel financiar, păstrând
doar funcția de a stabili politica națională sanitară, de investiții și politica de personal.
Ulterior aceste atribuții ale Ministerului Sănătății au fost drastic restrânse în special din considerente de
ordin financiar.
REZULTATELE PREZENTE DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA
România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007. Putem astfel compara poziția țării noastre cu a
celorlalte țări membre U.E. Apreciez a fi interesante analiza următoarelor cinci categorii de rezultate ale sistemului
de sănătate românesc.
A. Indicatori financiari. În momentul ieșirii din criză bugetul sănătății din România se situa la nivelul de 5,5
miliarde de lei, reprezentând aproximativ 4% din PIB. Deși include majorări la toate capitolele, cheltuielile pentru
sănătate din fondul unic constituit la nivel național se vor ridica în anul 2014 la doar 3,5% din PIB-ul estimat al
României, cam la jumătate din uzanțele europene în materie de cheltuieli pentru sănătate. Continuarea politicii
de subfinanțare atât înainte cât și după criza economică, se concretizează în imobilitatea indicatorilor de sănătate
a populației .
B. Indicatori demografici. Înainte de criza economică din anul 2008 în România speranța de viață era de
69 de ani la bărbați și 77 de ani la femei. Acest indicator a rămas aproape neschimbat după criză, pe fondul
reducerii populației țării noastre de la 22 mil locuitori la 19 milioane. Pentru prima oară în ultimele patru decenii,
la 1 ianuarie 2012 ponderea populației tinere este egală cu ponderea populației vârstnice (15,0%). Reculul
natalității și deteriorarea mortalității generale, plus o migrație externă negativă și-au pus amprenta pe ponderea
populației vârstnice în ansamblul populației României. Această populație va constitui motorul consumului de
servicii medicale scumpe. Deci, indicatorii demografici vor constitui un factor negativ, deloc de neglijat în evoluția
sistemului de sănătate din România.
C. Receptivitatea sistemului de sănătate față de beneficiari. Acest tip de probleme sunt semnalate și
relatate de mijloacele de informare în masă și ele constau mai ales la cozile mari, pacienți nemultumiți, lipsa
medicamentelor, slaba organizare medicală etc. Pacienții reclamă faptul că sunt umiliți la contractul cu C.N.A.S.
Furnizorii nu se străduiesc sau nu sunt interesați a fi atractivi sau a veni în întâmpinarea utilizatorilor de servicii
medicale. Aceste practici au fost agravate de criza economică, în anul 2011 doar 13% din consultații au avut loc
într-o clinică privată cu respectarea în totalitate a normelor de calitate a actului medical.
Nu putem vorbi cu adevărat despre receptivitate în domeniul sanitar românesc.
D. Echitatea sistemului. Există puține studii de profil despre echitatea sistemului medical românesc. În Studiu
privind bugetele gospodăriilor din anul 200893 putem extrage căteva informații legate de echitatea sistemului
medical din România:
m Este dificil pentru populația săracă să se acceseze servicii medicale. Situația se prezintă neschimbată
atât înaintea crizei economice cât și în prezent.
m Creșterea economică din perioada 2006-2008, respectiv 2013-2015 a amplificat accesul populației la
servicii de sănătate (de la 61% în anul 2006 la 71% în anul 2013). Această creștere s-a datorat în special creșterii
numărului populației cu venituri medii și mari.
m În politica Guvernului se insistă pe subvenționarea serviciilor, chiar dacă s-a introdus coplata. Categoriile
sărace beneficiază de ele, dar în realitate această politică este ineficientă din punct de vedere financiar.
m În multe țări ale U.E., bolile grave determină sărăcie prin costurile ridicate pe care le presupun, în
România asistăm la o lipsă de acces la servicii medicale decât costuri financiare ridicate.
În concluzie, deși echitatea sistemului de sănătate constituie un principiu fundamental de politică sanitară,
în practică acesta se respectă tot mai puțin.
E. Sustenabilitatea financiară a sistemului de sănătate. Între anii 2005 și 2008 fondurile destinate sectorului
public de sănătate au crescut într-un ritm alert, cu o rată medie de 23% anual, o rată de creștere mult peste cea a
veniturilor publice. Criza financiară începută din anul 2008 a forțat guvernul să reducă cheltuielile publice. În acest
moment sectorul sănătății nu a reușit să-și controleze cheltuielile, acumulând datorii mari față de distribuitorii de
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Anghelache si colectiv – Studiu privind calitatea vietii in Romania, Bucuresti, anul 2008.

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2015

149

medicamente, aparatură medicală și alți furnizori. Deficitele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.)
și Ministerul Sănătății (M.S.) au crescut mult. Rezervele C.N.A.S. s-au dovedit insuficiente pentru acoperirea
datoriilor. Astfel s-a recurs la ajutorul Guvernului pentru acoperirea deficitelor, practică utilizată nu numai în
perioada de criză, dar și în prezent în condiții de ușoară creștere economică.
Așadar, nu se întrevede o susținere financiară unică a sănătății. Sistemul nu este sustenabil financiar fără
ajutorul consistent al statului.
EFECTELE DECIZIILOR POLITICE ASUPRA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA
Decizia politică constituie fundamentul activităților de management public la nivel de stat. Pe această bază
se concep și se conduc toate acțiunile de îndeplinire a obiectivelor sistemului, în cazul nostru a sistemului sanitar.
Realizarea obiectivelor în cadrul sectorului sanitar este în relație directă cu mediul politic și administrativ. Aceștia
pot constitui factori perturbatori de neîndeplinire a obiectivelor medico-sanitare, cu o probabilitate determinată de
orizontul de timp ales. Am ales spre analiză câteva efecte mai puțin discutate în literatura medicală românească.
Un prim efect al deciziilor politice în sănătate îl constituie chiar formularea deciziilor și responzabilizarea.
România a adoptat mai multe reglementări în materie. Astfel, H.G. nr. 775/2005 a reglementat formularea și
monitorizarea politicilor publice, iar H.G. nr. 1361/2006 a reglementat întocmirea notelor de fundamentare.
Efectele acestor legi se resimt la nivelul Ministerului Sănătății, cauzând neajunsuri de planificare strategică. Astfel,
Planul Strategic de Sănătate al României pentru perioada 2011-2013 are ca efect manifestarea sa ca un canal
cu sens unic, dinspre vârf spre bază, dezvoltat de Unitatea de Politici Publice (U.P.P.) din cadrul Ministerului
Sănătății. Efectul imediat și ușor observabil este că acest proces nu încurajează schimburile de idei din cadrul
sistemului sanitar. Ca urmare, C.N.A.S. nu a contribuit la adoptarea acestor decizii sanitare și nu a negociat
Contractul - Cadru la nivel național. Ministerul Sănătății, prin compartimentele și direcțiile sale nu își asumă nici o
responsabilitate asupra analizelor de date din sănătate.
Ca urmare a procesului de descentralizare a activității din spitale și a începerii procesului de privatizare
a acestora (înțeles ca decizie politică), responsabilitățile din cadrul sistemului de sănătate au devenit și mai
complexe. Efectul imediat îl constituie raportarea datelor, care acum se înaintează către Consiliile Județene
și Primăriile de care aparțin, către C.N.A.S. și M.S. La rândul lor, rapoartele autorităților locale sunt destinate
Ministerului Administrației și Internelor și nu M.S. cum ar fi normal. Este dificil, în acest caz, de evaluat de către
M.F. performanța serviciilor medicale realizate de unitățile medicale. Colaborarea dintre autoritățile locale, M.S. și
C.N.A.S. este una deficitară, cu capacități limitate de tragere la răspundere și responsabilizare.
Al doilea efect al deciziilor politice în sanătate îl constituie întărirea controalelor financiare ca efect al deciziei
politice, acțiune care o apreciem ca fiind negativă, întrucât are o anumită amprentă non medicală. Controlul se
face din punct de vedere financiar pentru întărirea eficienței economice. Se pune accentul pe controlul efectuat
asupra modului în care sunt cheltuite fondurile alocate sănătății. Nu se realizează controale și analize din punct de
vedere al eficacității sistemului sanitar, care ar fi cel puțin la fel de utile. Studiul indicatorilor medico-sanitari, care
demonstrează o mare imobilitate pe intervale lungi de timp sau chiar o anumită deteriorare, confirmă acest lucru.
Al treilea efect al deciziilor politice în sănătate îl constituie impactul asupra rețelei de servicii de sănătate
și relansării sistemelor de control al calității actului medical. Ca și alte țări din estul Europei, România a moștenit
o infrastructură medico-sanitară mare, cu un sector spitalicesc învechit și distorsionat, cu facilități limitate de
tratament și cu un slab sistem de reglementare a calității actului medical. Progresele făcute în sensul modernizării
rețelei sunt abia la început94. Prin decizii politice ferme s-ar putea eficientiza rețeaua medico-sanitară, atât prin
modernizarea spitalelor și dotarea lor cu tehnică medicală cât și renunțarea, în baza unor argumente economice
și medicale solide, a unor spitale din mediul rural care sunt nefolosite de pacienți. Cheltuielile cu ocrotirea sănătății
sunt în continuare direcționate către spitale (cu costuri mari) și mai puțin către instituția medicului de familie și
a serviciilor specializate din ambulatoriu care au costuri reduse și eficacitate și eficiență economică ridicată.
Activitatea de prevenție este neglijată în continuare, ea nefiind o prioritate a politicii de ocrotire a sănătății din
România. Prevenția în țara noastră se limitează la politicile antifumat și de vaccinare a populației.
Al patrulea efect al deciziilor politice în sănătate îl constituie creșterea pe de-o parte a serviciilor medicale
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și reducerea pe de altă parte a echității în sistem. Acest proces se adâncește continuu, pe măsură ce statul pe
de-o parte mobilizează resurse financiare pentru lărgirea și modernizarea serviciilor medicale, iar sistemul privat
acționează concomitent. La rândul lor, pacienții, în special cei săraci și din ce în ce mai numeroși, nu pot accede
la aceste servicii medicale, cu costuri ridicate. Teoretic, în România este asigurată această protecție prin scutirea
de la plată a persoanelor înregistrate ca fiind sărace, prin Programul național privind venitul minim garantat. În
practică acest mecanism se dovedește ineficient și insuficient, populația săracă confruntându-se în continuare cu
probleme legate de accesul la îngrijirile de sănătate (costuri foarte ridicate ale intervențiilor medicale, distanța față
de centrele medicale, birocrație, cozi la liste de așteptare, plățile informale către cadrele medicale etc.).
Așadar, în România problema sărăciei și a echității nu este rezolvată, iar deciziile politice nu sunt încă
îndreptate către această direcție.
CONCLUZII
În statele europene se constată un grad ridicat de insatisfacție referitoare la calitatea actului medical,
modalitățile de finanțare a sănătății și furnizarea serviciilor medicale.
Sunt în centrul atenției raportul cost-eficacitate, raționalizarea și optimizarea serviciilor de sănătate, mai
multe îngrijiri de calitate pe fiecare unitate monetară cheltuită.
Problemele comune sunt incluse în preocupările naționale ale guvernelor și conduc la strategii diferite de
la o țară la alta. Pe masură ce practicile și tehnologiile de ocrotire a sănătății se modernizează și devin tot mai
scumpe, fiecare țară recurge la procese economice și politice de reformă medicală.
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