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INTRODUCERE

Prezentul curs se adresează, în primul rând, studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Administraţie Publică, toate specializările, forma de învăţământ la distanţă, cu scopul de a oferi
acestora un prim pachet de informaţii referitoare la problemele de bază ale Fundamentelor economice
ale investiţiilor.
Investiţiile joacă rolul de element generator în orice activitate economică, ceea ce face ca o
firmă să se nască, să-şi desfăşoare activitatea sau să modernizeze şi să dezvolte capacitatea de
producţie.
Lucrarea este structurată pe şapte capitole, cuprinzând elemente teoretice şi aplicaţii practice.
Capitolul I intitulat “Investiţiile şi dezvoltarea economico-socială” prezintă aspectele introductive ale
noţiunii de investiţie, cu accent pe noţiunea de investiţii la nivelul firmei. În al doilea capitol sunt
prezentate sursele de finanţare ale investiţiilor, tratând sursele interne şi externe ale investiţiilor, dar
şi problema leasing-ului şi evidenţierea structurii de finanţare a investiţiilor. Un subcapitol este
dedicat şi organismelor financiare internaţionale. Capitolul al treilea, intitulat “Eficienţa economică
în luarea deciziei de investiţii” prezintă conceptul de eficienţă, procedura de selecţie a proiectelor de
investiţii la nivelul firmei şi elemente introductive, selective privind evaluarea şi analiza proiectelor
de investiţii. În capitolul patru “Indicatori statici de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor”
sunt prezentaţi: indicatorii cu caracter general şi indicatorii de bază. Capitolul cinci intitulat “Metode
financiare de evaluare a proiectelor de investiţii” prezintă succesiv:
– indicatorii imobilizărilor din investiţii sau influenţa factorului timp în perioada edificării
obiectivului de investiţii, împreună cu o aplicaţie practică;
– tehnica actualizării şi momentele de referinţă ale actualizării;
– indicatorii folosiţi de Banca Mondială atunci când se solicită un credit pentru investiţii;
– o aplicaţie practică privind indicatorii Băncii Mondiale.
În capitolul şase este prezentat conceptul de studiu de fezabilitate cu aplicabilitate la decizia
de investiţii. Alte subiecte sunt cele referitoare la metodologia de evaluare a studiilor de fezabilitate
şi elementele pe care trebuie să le cuprindă un studiu de fezabilitate. Capitolul al şaptelea intitulat
“Riscul şi decizia de investiţii” tratează conceptul de risc, împreună cu noţiuni de evaluare a riscurilor
şi de introducere a evaluării riscului la nivel de firmă.
Lucrarea se sprijină pe o bibliografie amplă în domeniul investiţiilor, al eficienţei economic,
al luării deciziilor, în management şi teorii economice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză
şi franceză. Notele bibliografice au rolul de a indica sursele folosite în elaborarea lucrării, dar şi de a
invita studenţii şi specialiştii, cărora li se adresează, să continue şi să aprofundeze studiul acestui
domeniul.
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CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
Rezumat
Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar înţelegerea
conceptului de investiţii va fi prima problemă abordată. De asemenea, este necesară o clasificare
bine fundamentată a investiţiilor, precum şi impactul realizării unei investiţii asupra strategiei unei
întreprinderi.
În ultima parte a acestui capitol sunt definite noţiunile de proiect de investiţii şi program de
investiţii, precum şi evidenţierea caracteristicilor investiţiilor.
1.1. Conceptul de investiţii
Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale, a
tuturor ramurilor şi domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiţie a creşterii nivelului de trai
[7].
Orientările şi obiectivele cercetării economice, în etapa actuală, acordă o atenţie deosebită
domeniului investiţiilor.
Conceptul de investiţie a fost şi este dezbătut în teoria economică din toate ţările, fiind
exprimate mai multe opinii cu privire la conţinutul şi sfera de cuprindere a acestora.
Accepţiunea cea mai des întâlnită pentru definirea investiţiilor este aceea de cheltuială sau
plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare, iar numeroşi
economişti, din diverse ţări, au căutat să surprindă cât mai multe aspecte legate de conţinutul şi
mecanismul investiţiilor.
Un prim aspect în definirea investiţiilor se referă la faptul că acestea sunt opusul consumului
imediat, care înseamnă distrugerea unei părţi din valoarea creată, în fapt, distrugerea de avuţie,
investiţiile urmărind tocmai contrariul. În modelele de creştere economică ale lui Keynes, Harrod,
Domar, investiţiile sunt considerate ca fiind egale cu economiile.
Economistul francez P. Aftalion afirmă că investiţiile reprezintă renunţarea la sursele băneşti
lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare, evident mai mari, care vor fi
obţinute în timp.
O definiţie mai concretă este dată de P. Masse [19], care consideră că investiţiile reprezintă o
cheltuială actuală, certă, realizată pentru obţinerea “unor efecte viitoare, de cele mai multe ori
incerte”. P. Masse stabileşte patru elemente esenţiale pentru o investiţie:
 Subiectul, reprezentat de cel care investeşte (persoană fizică sau juridică);
 Obiectul, reprezentând lucrul, întreprinderea, firma, utilajul etc., deci modul în care se
concretizează investiţia;
 Costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual consumat pentru obţinerea acelui
obiect concret;
 Efectele valorice, rezultate prin realizarea investiţiei, care se obţin în viitor şi reprezintă
în realitate, o speranţă mai mult sau mai puţin certă.
Peumans [25] arată că a investi reprezintă a dobândi bunuri concrete, a plăti azi un cost în
vederea obţinerii de venituri viitoare, renunţarea la o satisfacţie certă imediată în favoarea unei serii
de speranţe repartizate în timp.
O altă definiţie dată de economiştii ruşi şi americani subliniază că nu este suficientă
considerarea investiţilor ca o simplă cheltuială, ci trebuie avute în vedere două sensuri pentru o mai
corectă delimitare a noţiunii de investiţie şi anume:
a. investiţia este o cheltuială, reprezentând o sursă financiară avansată şi consumată în
prezent pentru a obţine efecte viitoare;
b. investiţia este în acelaşi timp, o acţiune, o lucrare concretizată în utilaje, construcţii etc.,
deci, multitudinea de active fixe şi circulante prin care se obţin întreprinderi noi, se modernizează, se
reutilează sau se dezvoltă cele existente.
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Cu alte cuvinte, investiţia trebuie analizată sub un dublu aspect:
 financiar;
 material sau fizic,
iar necorelarea celor două elemente face, practic nerealizabilă o investiţie.
În România noţiunea de investiţie are două accepţiuni:
 în sens larg, investiţiile sunt definite ca plasarea unor sume de bani în diferite domenii:
economic, social, cultural, administrativ, militar etc., pentru a construi şi achiziţiona utilaje, instalaţii,
clădiri, pentru a pregăti personal, în vederea realizării de noi tehnologii etc., dar şi pentru hârtii de
valoare, angajamente în operaţii comerciale, bancare sau operaţii de bursă, inclusiv operaţii
speculative;
 în sens restrâns, din punct de vedere economic, investiţiile se referă doar la cheltuielile
prin care se creează sau se achiziţionează noi capitaluri fixe şi circulante, productive şi neproductive,
pentru înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor active fixe existente în economie.
Există mai multe moduri de abordare a investiţiilor (figura nr. 1):
Investiţii

Abordări complexe

Abordări simple

Abordarea
contabilă

Abordarea
juridică

Abordarea
strict monetară

Abordarea
psihologică

Abordarea
economică

Abordarea
socială

Figura nr. 1 – Tipuri de abordare a investiţiilor
1. Abordarea contabilă şi juridică – consideră investiţiile ca fiind similare cu imobilizările,
înţelese ca bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achiziţionate sau create pentru
o întreprindere, destinate să rămână durabile, deci să se materializeze în însăşi întreprinderea
respectivă. Ele pot fi, la rândul lor, departajate astfel:
 Imobilizări legate de exploatare;
 Imobilizări în afara exploatării sau care nu sunt direct productive, ele răspunzând altor
preocupări.
Această înţelegere a noţiunii de investiţii prezintă un dublu înţeles. Pe de o parte, permite
suprapunerea unei viziuni contabile şi a unei viziuni juridice asupra investiţiilor pentru că, în aceste
două optici, nu sunt reţinute decât elementele patrimoniale. Pe de altă parte, poate fi aplicată cu
uşurinţă (în momentul analizei bilanţului, mai ales) întrucât prezintă un caracter obiectiv indiscutabil,
atestat de evidenţa contabilă.
Totuşi, o astfel de accepţiune a noţiunii de investiţii prezintă un caracter restrictiv, deoarece
nu permite luarea în calcul a investiţiilor care nu au incidenţă asupra activului întreprinderii sau care
nu se pretează la o evaluare bănească explicită. Această viziune patrimonială a investiţiilor exclude
de fapt toate cheltuielile care cresc potenţialul viitor al întreprinderii fără să afecteze valoarea unui
anumit activ. Astfel, o campanie publicitară făcută pentru a lansa o marcă sau un produs nu poate fi
considerată o “investiţie publicitară”. O importantă operaţie de pregătire profesională care vizează
dezvoltarea în timp a calificării şi a potenţialului salariaţilor nu poate fi considerată o “investiţie de
calificare”. Studiile şi modificările costisitoare făcute cu privire la organizarea muncii, a procedeelor
sau a serviciilor nu pot fi considerate ca “investiţii de organizare”.
Din această perspectivă juridică şi contabilă, orice cheltuială care nu are incidenţă
patrimonială directă nu este considerată investiţie, chiar dacă aceasta sporeşte în timp potenţialul şi
performanţele întreprinderii. Studii economice recente evaluează la circa 40% partea investiţiilor
patrimoniale în efortul global de investiţii al întreprinderii şi subliniază astfel rolul determinant, de
60% al investiţiilor “nemateriale” care nu se regăsesc în achiziţii de simple elemente de activ [34].
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2. Abordarea economică – consideră investiţiile ca fiind toate sacrificiile făcute azi în
speranţa obţinerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total va fi superior cheltuielilor iniţiale.
Deci, spre deosebire de simpla înregistrare contabilă, definirea economică ţine seama de o serie de
aspecte importante, precum:
 influenţa factorului timp;
 noţiunile de randament şi eficienţă a operaţiilor economice;
 riscuri legate de viitor.
De asemenea, o investiţie poate fi reprezentată la fel de bine printr-o achiziţie de bunuri, de
echipament, dar şi prin cheltuieli pentru o campanie publicitară, pentru elaborarea unui produs nou,
pentru un program de cercetare-dezvoltare.
3. Abordarea financiară – este mai puţin restrictivă astfel că, o investiţie este un ansamblu
de cheltuieli ce va genera, pe o perioadă lungă, venituri sau economii, care să ramburseze sau să
recupereze cheltuielile iniţiale. Faţă de definirea economică, din punct de vedere financiar se are
permanent în vedere acoperirea nevoii de fonduri de exploatare generate de diferite tipuri de investiţii.
Recurgerea la o analiză exclusiv monetară permite să distingem tipurile de proiecte definite
prin modul de succesiune a fluxurilor monetare pe care le determină.
Unele proiecte cer o anumită mărime a fondurilor alocate şi determină o anumită mărime a
rezultatelor obţinute, rezultate care se obţin în totalitate într-un moment final, la o anumită dată.
Proiecte de acest tip sunt relativ rare în industrie. În schimb investiţiile financiare furnizează
numeroase exemple de acest fel.
(+)
I
+
t0
C
(–)

t1

tn

t2

De asemenea, există proiecte care cer o anumită mărime a fondurilor investite, dar antrenează
încasări eşalonate. Numeroase investiţii în echipament industrial ilustrează acest caz.
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Alte proiecte reclamă o investiţie eşalonată a fondurilor dar determină toate încasările la o
anumită dată: ansambluri industriale, complexe livrate la cheie, pot fi exemple în acest fel.
(+)
I

t0

t1

t2

+

tn

C
(–)
(–)
(–)
(–)
În sfârşit, unele proiecte necesită cheltuieli eşalonate şi determină încasări de asemenea
eşalonate. Este cazul majorităţii investiţiilor industriale sau a investiţiilor din infrastructură care
implică alocări de fonduri pe mai mulţi ani înainte de punerea în exploatare totală sau parţială a
obiectivelor.
(+)
I

t0

+

t1

+

t2

C
(–)

+

tn

(–)
(–)
(–)
4. Abordarea psihologică – pune accent pe intuiţia individului sau a firmei care investeşte. Se
insistă asupra faptului că investiţia conduce la decalarea consumului în timp.
Din această perspectivă, investiţia înseamnă renunţarea la bunuri imediate în schimbul
bunurilor viitoare. Această formulare prezintă “contradicţia psihologică” la care este supus
investitorul, constrâns să confrunte resursele imediate pe care le-ar angaja cu rambursările viitoare şi
incerte la care speră.
Atunci când este vorba de investiţii, întâlnim de multe ori termenul de “speculaţie”.
Economistul american William Sharpe spune că oamenii de afaceri americani obişnuiesc să-şi
eticheteze prietenii drept investitori, iar duşmanii drept “speculatori”.
Sunt economişti care susţin că nu există nici o diferenţă de esenţă între cele două concepte.
Totuşi, speculatorul reprezintă un tip aparte de investitor care se individualizează printr-un
comportament specific [22]:
 speculatorul are o atitudine diferită faţă de risc, în comparaţie cu investitorul obişnuit: primul este
atras puternic de investiţiile cu risc deosebit de mare, cel de-al doilea preferă un risc cât mai
scăzut;
 din această atitudine rezultă că speculatorul mizează pe un profit anormal de mare, corespunzător
cu riscul pe care şi-l asumă, în timp ce investitorul obişnuit contează pe un profit normal de mare;
 speculatorul acţionează mai mult pe termen scurt, în timp ce pentru o investiţie obişnuită orizontul
de timp este relativ mai mare;
 în timp ce majoritatea agenţilor economici consideră că informaţiile şi semnalele furnizate de
către piaţă sunt corect interpretate de către toţi, speculatorul crede că are un avantaj informaţional
faţă de ceilalţi, anticipând o evoluţie pe care alţii nu o întrevăd. Speculaţia este deci încercarea de
a fructifica prezumatul avantaj de informaţie.
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Contrar aparenţelor, speculatorul nu este un factor de dezechilibru al pieţei, ci dimpotrivă, un
puternic factor de echilibru. Dacă nu ar exista agenţi economici care să preia riscul pe care alţii îl
evită [26], mecanismele economice ar avea tendinţa de blocare. Prin speculaţie are loc redistribuirea
stimulentelor legate de risc.
Faţă de aceste abordări, pot fi urmărite şi alte elemente, cum sunt: ameliorarea condiţiilor de
muncă, efectele asupra concurenţei (efecte ofensive şi efecte defensive), ameliorarea poziţiei pe piaţă,
relaţia cu progresul tehnic, incidentele strategice etc. Abordarea unei investiţii sub diferitele ei aspecte
tehnice, economice, sociale, financiare, poartă denumirea de abordare multicriterială.
În concluzie, investiţiile reprezintă cheltuielile financiare, materiale şi umane efectuate în
diferite domenii (cum sunt cele economice, administrative, sociale, culturale, militare etc.) pentru
achiziţionarea sau realizarea de active fixe şi circulante noi sau modernizarea celor existente, în
vederea obţinerii ulterioare a unui flux de lichidităţi şi având drept scop creşterea avuţiei aparţinând
unor persoane fizice sau juridice.
În economia de piaţă se vorbeşte şi de un proces invers – dezinvestiţia [34] prin care se
transformă active în lichidităţi, folosite fie pentru returnarea lor unor investitori care se retrag din
afaceri, fie pentru a fi reinvestite în alte afaceri şi, în acest caz, dezinvestiţia nu este sinonimă cu
consumul, ea servind în continuare activităţii de investiţii.
Ceea ce trebuie reţinut este faptul că investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării
economico-sociale a ţării. Prin ele se asigură sporirea capitalului fix, creşterea randamentului tehnic
şi economic al celui existent, dar şi crearea de noi locuri de muncă. În acest context, investiţiile
reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de
eficienţă.
1.2. Clasificarea investiţiilor
Necesitatea fundamentării eficienţei economice a investiţiilor presupune aprofundarea
problemelor metodologice şi teoretice cu privire la clasificarea investiţiilor. Structurarea poate fi
realizată în funcţie de modul în care este privită şi definită investiţia şi anume ca o cheltuială sau ca
o materializare a acestei cheltuieli. Pe lângă aceste două accepţiuni, investiţiile pot fi grupate şi în
funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor.
Deosebim următoarele criterii:
1. După natura tehnologică, investiţiile pot fi [7]:
a) investiţii pentru lucrări de construcţii-montaj care constau în executarea construcţiilor
considerate mijloace fixe pentru realizarea producţiei, dar şi în montajul utilajelor;
b) investiţii pentru cumpărarea utilajelor necesare realizării producţiei;
c) investiţii pentru lucrări geologice;
d) investiţii pentru studii, cercetări, proiectări şi pregătirea personalului, precum şi alte
investiţii necesare acoperirii unor cheltuieli speciale apărute odată cu realizarea
obiectivului de investiţii (amenajări de terenuri, participare la licitaţii etc.).
2. După caracterul investiţiilor, întâlnim:
a) investiţii în sfera productivă, care pot fi:
a1. investiţii de înlocuire, care au ca destinaţie înlocuirea activelor fixe datorită uzurii fizice
şi morale;
a2. investiţii de modernizare care au rolul de a asigura condiţiile de reducere a costurilor de
producţie şi a creşterii productivităţii;
a3. investiţii de dezvoltare care au drept scop creşterea capacităţilor de producţie (extinderea
sau dezvoltarea întreprinderilor existente, crearea de noi întreprinderi etc.) ca urmare a
creşterii cererii pentru produsele existente sau pentru lansarea de noi produse;
a4. investiţii strategice care cuprind cheltuielile cu cercetarea ştiinţifică şi cele de natură
socială pentru personalul angajat în unităţile productive şi care au ca obiect reducerea
riscului din cele două domenii amintite.
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b) investiţii în sfera neproductivă, care se realizează în învăţământ, cultură şi artă, ştiinţă,
sănătate şi asistenţă socială.
În teoria economică se utilizează des noţiunile de investiţii de înlocuire şi investiţiile de
dezvoltare, dar în practică este dificilă departajarea lor, atât ca surse de realizare, cât şi din punct de
vedere al efectelor obţinute. Astfel, orice investiţie de înlocuire produce modificări specifice
investiţiilor de dezvoltare sau noi şi orice investiţie de dezvoltare presupune cel puţin o investiţie de
înlocuire.
În legislaţia românească nu se face o delimitare clară între investiţiile de modernizare, de
dezvoltare şi celelalte categorii de investiţii.
În literatura de specialitate [29], [31] distincţia este clară, din punct de vedere al elementelor
pe care le conţin şi din punctul de vedere al modului în care poate fi evaluat proiectul respectiv.
Astfel, o investiţie de modernizare are în vedere doar ameliorarea condiţiilor de producţie cu
sau fără modificarea volumului producţiei. De aici, rezultatul este de a obţine o economie la costurile
de producţie şi îmbunătăţirea rentabilităţii activelor întreprinderii.
Într-o altă accepţiune, investiţiilor de modernizare le sunt asimilate şi cele de înlocuire;
acestea vizând înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi
moral.
Investiţiile de modernizare prezintă o serie de avantaje, printre care mai importante sunt
următoarele [36]:
– pornesc de la o bază tehnico-materială existentă;
– durata realizării investiţiei este mică;
 creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă
a utilajelor;
– efortul investiţional este orientat spre echipamentul de producţie şi mai puţin spre alte
investiţii conexe şi colaterale.
Decizia privind realizarea proiectului de modernizare se pretează unei analize financiare.
Cheltuielile de investiţii şi economiile la costurile de exploatare sau creşterea productivităţii sunt
cunoscute sau pot fi estimate de către întreprindere.
Investiţiile de dezvoltare sau expansiune se referă la toate investiţiile întreprinderii care
contribuie la dezvoltarea activităţii sale şi care au drept scop creşterea capacităţii de producţie a unei
firme, creştere determinată de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse
noi. Şi acestea sunt legate de investiţii realizate în perioade precedente şi prezintă o serie de avantaje
[29], care constau în:
– existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;
– existenţa surselor de materii prime;
– existenţa unui personal calificat, cu o anumită experienţă şi tradiţie etc.
Aceste investiţii se referă la proiecte vizând capacitatea de producţie a întreprinderii,
achiziţionarea de societăţi mici, exterioare, care posedă unităţi de producţie necesare expansiunii
întreprinderii, modificarea structurii sortimentale a producţiei, creşteri suplimentare ale producţiei,
lansări de produse noi etc. Din punct de vedere al naturii lor, aceste investiţii se pretează cel mai bine
la evaluarea rentabilităţii financiare.
Un proiect de modernizare-dezvoltare poate şi trebuie să cuprindă şi investiţii umane. Acestea
se referă la decizia de a angaja noi specialişti sau de perfecţionare a celor existenţi. Recrutarea de noi
cadre este o investiţie importantă din punctul de vedere al costurilor pe care le presupune. Aceste
investiţii nu apar în nici un bilanţ contabil şi este greu ca o întreprindere să ia în acest domeniu o
decizie investiţională, astfel încât nu poate fi formulată şi nici estimată precis rentabilitatea unei
asemenea investiţii care, de fapt, are caracter obligatoriu. Acest aspect nu se pretează la analize de
rentabilitate financiară, deoarece elementele necesare sunt mai greu de evaluat.
3. După natura lor, investiţiile sunt:
a) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei, cum ar
fi investiţiile corporale care cuprind terenurile şi mijloacele fixe;
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b) investiţii care nu se materializează şi nu măresc valoarea capitalului fix şi circulant care
pot fi:
b1) investiţii necorporale, care cuprind cheltuielile de constituire, de cercetare, dezvoltareproiectare şi alte imobilizări necorporale;
b2) investiţii financiare care cuprind titlurile de participare şi alte titluri de valoare.
4. După sursa de finanţare, putem întâlni:
a) investiţii realizate din sursele proprii ale unei firme, care pot fi:
– amortizarea;
– capitalizarea profiturilor;
– atragerea economiilor altor persoane prin emiterea de acţiuni noi sau prin mobilizarea
resurselor.
b) investiţii realizate din surse atrase sau împrumutate, prin intermediul unor credite interne
sau externe.
5. După riscul asociat proiectului de investiţie, investiţiile sunt:
a) cu risc minim sau zero, de genul plasamentelor în obligaţiuni;
b) cu risc redus, cazul investiţiilor de înlocuire;
c) cu risc mediu, în cazul investiţiilor de modernizare;
d) cu risc ridicat şi foarte ridicat pentru investiţiile de dezvoltare sau de cercetare-dezvoltare.
6. După modul de realizare a lucrărilor, întâlnim:
a) investiţii în antrepriză, adică lucrările sunt realizate de o firmă specializată şi nu de agentul
economic în cauză;
b) investiţii în regie, în care lucrările mai puţin specializate, sunt realizate cu forţe proprii de
agentul economic.
7. Un loc aparte în noţiunile investiţionale îl ocupă trei categorii de investiţii:
a) investiţii directe;
b) investiţii colaterale;
c) investiţii conexe.
Acestea ţin seama că, în economia naţională şi chiar mondială, orice investiţie este
complementară investiţiilor din alte domenii, deoarece indiferent de gradul de liberalism economic
practicat, există o multitudine de conexiuni şi interferenţe între agenţii economici.
a) Investiţia directă (de bază), cuprinde totalitatea cheltuielilor prevăzute în documentaţia
previzionată de un agent economic în vederea realizării nemijlocite a unor obiective de investiţii noi,
înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor întreprinderi deja existente în diferite ramuri ale
economiei. Deci, fiecare agent economic realizează o investiţie directă, dar care, pentru a fi finalizată
şi pentru a fi exploatată, trebuie să intre în relaţii cu alţi agenţi economici. Din acest punct de vedere,
se apreciază că orice investiţie directă generează anumite investiţii colaterale şi conexe.
b) Investiţia colaterală cuprinde cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi
funcţional de o anumită investiţie directă şi se referă concret la: construirea de conducte pentru
alimentarea cu apă, gaze, canalizare, energie termică, linii de transport a energiei electrice, reţele de
telecomunicaţii, inclusiv racordurile la reţele publice, căi şi drumuri de acces etc., necesare punerii în
funcţiune şi exploatării capitalului fix creat prin investiţia directă sau de bază.
Atunci când investiţia colaterală deserveşte mai mulţi agenţi economici sau se realizează în
comun, această investiţie se poate adăuga în cote părţi la investiţia totală suportată de fiecare agent
economic.
c) Investiţia conexă reprezintă cheltuielile de investiţii, necesare a se efectua în alte ramuri
sau domenii pentru a putea pune la dispoziţia investiţiei directe sau de bază utilaje, materii prime,
combustibili, energie, căi de comunicaţii, dotări social culturale etc. Investiţiile conexe nu se includ
în valoarea totală a obiectului rezultat din investiţia directă, deoarece ele reprezintă investiţii directe
în domeniul în care se realizează. Ca excepţie, se includ în investiţia totală acele investiţii conexe care
nu produc efecte economice pe baza cărora să se recupereze.
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Identificarea investiţiilor directe, colaterale şi conexe reprezintă un aspect complex al teoriei
privind eficienţa economică a investiţiilor, atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel
microeconomic.
8. Din punct de vedere al pieţei financiare, există trei categorii de investiţii:
a) investiţii pentru afaceri, care constau în cheltuieli pentru maşini, utilaje, dotări ale unei
societăţi comerciale (cotate la bursa de valori mobiliare);
b) investiţii imobiliare, în înţelesul de clădiri, locuinţe, terenuri (cotate la bursa de valori
imobiliare);
c) investiţii în stocuri, care constau în produsele stocate, dorit sau nu, pentru a fi vândute
ulterior (cotate la bursa de mărfuri).
Noţiunea de investiţie este mult amplificată în economia de piaţă, în sensul că prin investiţie
se înţelege plasamentul capitalului lichid în active diverse, indiferent de durata deţinerii lor, care poate
fi, deci, şi cu caracter speculativ şi pe durate mai scurte.
Totuşi, investiţiile cu caracter economico-productiv sau de afaceri sunt considerate esenţiale
într-o economie.
9. De asemenea, în metodologia ONU se folosesc noţiunile de investiţii brute şi investiţii
nete, primele referindu-se la creşterea şi refacerea capitalului fix şi circulant, iar ultimele definind
doar cheltuielile pentru creşterea capitalului fix şi circulant. Aceste noţiuni sunt utilizate în scopul
asigurării comparabilităţii pe plan internaţional.
1.3. Investiţiile şi strategia întreprinderii
Întreprinderea, pe parcursul realizării activităţii sale, urmăreşte obiective multiple.
În condiţiile economiei de piaţă, acţiunile managerului se îndreaptă nu numai spre obţinerea
unui profit cât mai mare în raport cu consumul de resurse, ci urmăresc şi alte aspecte, conform unui
plan care include obiective primare, obiective secundare, precum şi obiective intermediare.
Scopurile urmărite de întreprindere pot fi diverse, iar pe de altă parte, există un ansamblu de
elemente care pot exercita o certă incidenţă asupra acestor obiective (figura nr. 2).
Strategia globală a firmei este influenţată de tipul de economie de piaţă existent, promovat de
guvern [36], de opţiunile politice şi de politica pe care o promovează firma.
În economia ţărilor în tranziţie, trecerea de la economia de comandă la cea de piaţă, induce
elemente particulare în studiul strategiei întreprinderii şi în special în strategia investiţională. În
ultimii ani dimensiunea investiţională a fost marcată de câteva repere [36]:
 blocarea fluxurilor financiare de alimentare şi derulare a investiţiilor;
 perturbarea circuitelor materiale – pe fondul lipsei autorităţii decizionale, a lipsei de orizont
economic, a retragerii unor întreprinderi din lanţul economic.
Condiţiile de instabilitate monetară, a cursului de schimb, a numeroase reglementări juridicoeconomice, problema restructurării, modelul noii economii duc la o nouă definire a strategiei
investiţionale, care cuprinde: obiective, strategii, mecanisme, toate aliniate la schimbarea sistemului
în care funcţionează.
Întreprinderea poate adopta o politică de creştere, de reorganizare sau de reconversie, pentru
care este necesară o anumită politică investiţională. Aceasta implică nevoia de investiţii şi tipul
acestora variază în funcţie de tipul pieţei şi structura concurenţei. Piaţa se analizează pentru un produs
sau pentru grupe omogene de produse.
Dacă întreprinderea face parte dintr-un sector “tânăr” cu cererea în creştere, evoluţia din punct
de vedere tehnic este rapidă; se impun investiţii importante în cercetare-dezvoltare, în creşterea
capacităţii de producţie şi achiziţionarea de noi echipamente.
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Aspecte economico-financiare:
– beneficii anuale;
– grad de lichiditate.

Aspecte de muncă:
– numărul de muncitori;
– activitatea sindicală.

Aspecte de producţie:
– nivelul stocurilor;
– grad de tehnologizare.

Aspecte comerciale:
– gama de produse pe piaţă;
– calitatea
şi
prezentarea
produselor.

Aspecte de coordonare:
– echipă de conducere.

Obiectivele firmei

Obiective primare:
– creşterea valorii întreprinderii;
– creşterea valorii acţiunilor;
– asigurarea permanenţei în viaţa
economică.

Tipul de economie de piaţă
promovat de guvern

Obiective secundare:
– consolidarea prestigiului pe piaţă;
– întărirea poziţiei prin acorduri cu alte
întreprinderi;
– obţinerea unei ponderi politico-sociale;
– politica ecologică.

Obiective intermediare:
– facilitarea obţinerii de credite;
– favorizarea expansiunii comerciale.

Impactul concurenţei
(Forţă şi structură)

Impactul legislativ

Figura nr. 2 – Obiectivele firmei şi principalii factori de influenţă
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Incidenţa pieţei în ansamblu

Dacă întreprinderea face parte dintr-un sector “îmbătrânit” unde cererea este în scădere, cu
o tehnologie depăşită se impune realizarea de investiţii de înlocuire.
Această analiză strategică conduce la considerarea a patru tipuri de piaţă (figura nr. 3):
Sector îmbătrânit şi cu cerere
slabă
– Rentabilitate puternică
– Rentabilitate puternică
– Nevoie puternică de investiţii
– Nevoie redusă de investiţii
– Autofinanţare
– Excedent de lichidităţi
– Rentabilitate slabă
– Rentabilitate slabă
– Nevoie puternică de investiţii
– Nevoie redusă de investiţii
– Deficit foarte mare de lichidităţi – Autofinanţare.
Figura nr. 3 – Tipuri de pieţe şi nevoia de investiţii
Sector tânăr şi cu cerere în creştere

Întreprindere
dominantă
Întreprindere
dominată

O situaţie de tipul I generează o rentabilitate mare, iar fondurile degajate trebuie să fie
constant utilizate pentru creşterea pieţei. Dacă această situaţie nu permite degajarea de lichidităţi
importante, ea poate evolua în termenii situaţiei II care poate degaja profituri importante fără să
necesite reinvestirea lor.
O situaţie de tipul III necesită mari investiţii tehnologice şi comerciale pentru a câştiga o
parte însemnată a pieţei cu speranţa că va trece în situaţia I (de întreprindere dominantă). O situaţie
de tipul IV este caracteristică unui sector care stagnează, pentru care este dificil să evidenţiem
partea sa de piaţă.
Aceste elemente duc la concluzia că politica investiţională, de alegere a proiectelor de
investiţii depăşeşte cadrul pur financiar. În acelaşi timp, este urmărită rentabilitatea pe termen lung,
principalul element al tuturor obiectivelor.
Strategia investiţională, alături de celelalte strategii ale firmei (strategia de piaţă, de
restructurare, privatizare, informatizare etc.) formează strategia globală a firmei.
O importanţă deosebită se acordă, de asemenea, rolului investiţiilor în strategia
restructurării capacităţilor de producţie, pentru că restructurarea nu se poate desfăşura în afara
procesului investiţional.
În practică, sunt numeroase întreprinderi aflate în criză care încearcă să-şi depăşească
dificultăţile prin restrângerea cheltuielilor, sacrificând de multe ori cheltuielile investiţionale.
De asemenea, se pot deosebi două tendinţe în activitatea de investiţii: a investi pentru a
produce mai bine şi a investi pentru a supravieţui. Trecerea la economia de piaţă este pentru multe
întreprinderi, în primul rând, o problemă de supravieţuire. Supravieţuirea este, însă, doar o
modalitate de a amâna şi de a împiedica falimentul economic.
Practica reliefează rolul important pe care îl au investiţiile în susţinerea unor strategii
active ale întreprinderii precum: fabricarea de noi produse, cucerirea de noi pieţe, specializarea
accentuată, adaptarea rapidă la cerinţele clientului. Promovarea acestor strategii are şanse mult mai
mari de reuşită faţă de acele strategii care urmăresc doar reducerea costurilor, realizând mereu
acelaşi produs.
Interesul agenţilor economici este acela de a se impune şi de a-şi consolida poziţia pe piaţă,
ceea ce confirmă componenta ofensivă a strategiei investiţionale în vederea restructurării
capacităţilor de producţie şi permanentei adaptări la mecanismul cererii şi ofertei.
1.4. Proiecte de investiţii şi programe de investiţii
Pentru a evidenţia corect toate distincţiile într-un studiu de fezabilitate al unei investiţii
într-o întreprindere facem apel la definiţia proiectului.
Un proiect poate fi definit ca o operaţiune formată dintr-un ansamblu coerent de cheltuieli
care contribuie la realizarea unui obiectiv dat. Un proiect de investiţie, foarte rar poate fi tratat
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izolat într-o întreprindere. Fiecare proiect vine să se insereze într-un program existent sau în unul
nou. El poate duce la creşterea capitalului sau modifică structura de ansamblu şi nivelul său de
rentabilitate. O investiţie poate duce şi la reducerea capitalului dacă antrenează efecte negative
pentru o parte a capitalului existent.
Definirea unui proiect de investiţie poate conţine diferite variante cu caracteristici
particulare şi exclusive pentru unele dintre ele. Proiectul de investiţii poate fi definit ca un
ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe
baza căreia, o combinaţie definită de resurse umane, materiale etc. provoacă o dezvoltare
economico-socială determinată [36]. Studiul asupra proiectelor se face nu numai pentru proiecte
diferite, dar şi pentru variantele acestora.
Proiectele diferă în funcţie de perioada de timp şi pot exista:
– proiecte de investiţii pe termen mediu;
– proiecte de investiţii pe termen lung.
Tipologia proiectelor de investiţii se poate prezenta după mai multe criterii. În realitate,
distincţia nu este foarte clară. De exemplu, o investiţie de înlocuire a activelor fixe uzate se
asociază, adesea, cu o modernizare a tehnologiei. O investiţie externă poate însemna în acelaşi
timp o fuziune de tehnologii noi sau complementare. Criteriul care permite o separare a diferitelor
categorii de investiţii este cel al riscului implicat. De exemplu, o investiţie de înlocuire prezintă un
risc marginal minim în raport cu o investiţie de modernizare sau, mai mult, în raport cu o investiţie
de dezvoltare internă sau externă [34]. Aceste proiecte condiţionează competitivitatea pe termen
lung a întreprinderii, deoarece pregătesc condiţiile de producţie viitoare şi, în consecinţă,
condiţionează şi rezultatele viitoare şi echilibrul financiar viitor. Ele angajează resurse financiare
importante, pe termen lung, şi de aceea aceste proiecte prezintă riscuri deosebite, lansarea lor
având cel mai adesea un caracter ireversibil.
Alegerea unei abordări financiare poate deschide perspective favorabile de creştere, fie
continuând cu activitatea actuală, fie lansând noi activităţi. Un eşec sau o eroare pot afecta
competitivitatea viitoare, chiar viitorul întreprinderii.
Programele investiţionale au la bază ideea că investiţiile sunt mijloacele prin care se fixează
dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care face
parte. În raport cu situaţia dată, într-un program de investiţii se stabilesc obiectivele, performanţele,
acţiunile şi mijloacele necesare atingerii obiectivelor, precum şi modul de combinare şi folosire a
acestor mijloace [29], [34].
Programele de investiţii au la bază strategia de dezvoltare a întreprinderii, au o sferă mai
largă de cuprindere decât proiectele de investiţii. În cadrul programelor, pot exista mai multe tipuri
de proiecte de investiţii între care există sau nu relaţii de intercondiţionare. Astfel, există:
– proiecte independente: două proiecte sunt independente dacă alegerea (sau respingerea)
unui proiect nu are nici o legătură cu alegerea (sau respingerea) altui proiect;
– proiecte complementare: proiectul de a cărui alegere depinde alegerea altui proiect. Pot
fi date de succesiunea în timp a proiectului;
– proiecte exclusive (care se exclud reciproc): două proiecte se exclud reciproc dacă
alegerea unui proiect exclude alegerea celuilalt proiect.
Într-un program de investiţii, proiectele nu sunt exclusive (concurente). Urmăresc aceleaşi
obiective sau obiective diferite, nu presupun acelaşi spaţiu de desfăşurare, nu presupun finanţarea
din aceeaşi sursă, ci sunt luate împreună pentru a se reduce riscul proiectelor individuale.
De exemplu, în cadrul strategiei de restructurare a întreprinderii, programele de investiţii
pot fi constituite din proiecte de modernizare, de dezvoltare, din proiecte care vizează dezinvestirea
anumitor mijloace fixe, proiecte de specializare profesională a personalului şi/sau de realizare a
sistemului informaţional al întreprinderii [34].
În cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare, un program de investiţii poate cuprinde
proiecte de creştere, dezvoltare, modernizare, recrutare de noi specialişti, cursuri de instruire,
specializare, dotare cu tehnică şi tehnologie nouă.
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Derularea în timp a programelor de investiţii depinde de durata proiectelor incluse în
program şi de intercondiţionările temporale dintre proiecte. Astfel, durata unui program poate varia
între durata celui mai lung proiect (în timp) şi/sau suma duratelor tuturor proiectelor care constituie
programul respectiv.
Durata programului poate varia şi în funcţie de resursele de care dispune întreprinderea şi
de modul de alocare a acestora. Astfel, dacă un proiect este prevăzut a fi început în anul al treilea
de realizare a programului, sursa de finanţare fiind împrumutul, atunci orice încercare a factorilor
interesaţi de a devansa termenul de începere a proiectului rămâne fără rezultat deoarece lipseşte
finanţarea.
Programele de investiţii, în general, au o arie de cuprindere mai largă decât proiectele de
investiţii, iar pentru implementarea lor este necesar a fi detaliate în unul sau mai multe proiecte de
investiţii.
1.5. Caracteristici ale investiţiilor
Investiţiile reprezintă acţiuni sau succesiuni de acţiuni prin care anumite resurse
disponibile, disponibilizabile sau atrase sunt transformate în bunuri concrete (materiale sau
nemateriale) în scopul obţinerii de efecte viitoare sub formă de avantaje, dar, în principal, profit.
De aici se desprind câteva caracteristici esenţiale:
1. Derularea temporară a investiţiilor se realizează pe intervale lungi de timp, fiind
însoţită de o separare a perioadelor de angajare a eforturilor (perioada propriu-zisă a cheltuielilor
investiţiei) şi de obţinere a efectelor (veniturilor).
Astfel, durata acţiunilor investiţionale induce categorii speciale de risc, atât la nivelul
cheltuielilor, cât şi al încasărilor. În acelaşi timp, decalarea în timp a cheltuielilor şi efectelor obligă
la folosirea tehnicii actualizării pentru a putea compara valori (cheltuieli, încasări şi beneficii).
În acţiunile investiţionale pot fi precizate trei perioade distincte, identificate în raport cu
eforturile implicate:
– căutarea ideilor şi evaluarea;
– punerea în operă;
– obţinerea efectelor.
2. Complementaritatea investiţiilor este evidentă în raport cu caracterul limitat al
resurselor (în principal, financiare) de care investitorul dispune sau pe care le poate atrage pentru
realizarea acţiunilor sale. Astfel, alocarea unor resurse pentru un proiect diminuează proporţional
şansele alocării de resurse pentru alte proiecte ale investitorului.
3. Caracterul conex sau indus al investiţiilor este dat de intercondiţionările dintre
proiecte. Practic, orice investiţie induce nevoia de alte investiţii atât în aval, cât şi în amonte.
4. Ireversibilitatea investiţiilor se raportează la imposibilitatea recuperării ca atare a
resurselor implicate pentru realizarea lor.
5. Unicitatea proiectelor
Chiar dacă proiectele de investiţii au acelaşi profil, volum, calitate, ele nu sunt identic
reproductibile şi, de aceea, determinările şi analizele sunt specifice pentru fiecare proiect.
Concluzii
Din cele prezentate în acest capitol, investiţiile reprezintă renunţarea la resurse băneşti
lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare mai mari.
Pentru înţelegerea în profunzime a investiţiilor s-a realizat abordarea acestora din mai
multe perspective şi anume: abordarea contabilă, abordarea strict monetară, abordarea
psihologică – ca abordări simple, dar şi abordarea economică şi cea socială – ca abordări
complexe.
Ca orice categorie economică complexă, tipologia investiţiilor este destul de vastă, ceea
ce a dus la clasificarea acestora după mai multe criterii astfel: după natura tehnologică, după
caracterul investiţiilor, după natura investiţiilor, după sursele de finanţare, după riscul asociat
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proiectelor de investiţii, după modul de realizare a lucrărilor şi din punctul de vedere al pieţei
financiare.
Un loc aparte îl ocupă cele trei categorii de investiţii: directe, colaterale şi conexe, precum
şi clasificarea investiţiilor în conformitate cu metodologia ONUDI în investiţii nete şi brute. În
încheierea capitolului sunt prezentate caracteristicile investiţiilor şi anume: derularea temporală,
complementaritatea, caracterul conex, ireversibilitatea investiţiilor şi unicitatea proiectelor.
Acest capitol a încercat să familiarizeze studenţii cu conceptul de investiţie, care nu este
altceva decât o cheltuială, ceea ce face iminentă introducerea noţiunii de finanţare a investiţiilor
ce va fi prezentată în capitolul următor.
Cuvinte cheie
 investiţie;
 investiţii directe;
 investiţii conexe;
 investiţii colaterale;
 investiţii de dezvoltare;
 investiţii strategice;
 investiţii de modernizare;
 investiţii de nete;
 investiţii brute;
 proiect de investiţii;
 program de investiţii.
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Întrebări şi teste de control
1. Investiţia este:
a) o cheltuială certă, ireversibilă, pentru un viitor ce conţine elemente de incertitudine;
b) o cheltuială pentru toate reparaţiile din firmă;
c) un scop bine conturat, dar fără legătură cu viitoarea activitate a firmei;
d) o cheltuială certă care prezintă riscuri în recuperarea ei.
2. Ce sunt investiţiile brute?
a) investiţiile alocate pentru reparaţii capitale;
b) investiţiile finanţate din amortizări;
c) investiţiile nete plus amortizarea;
d) investiţiile ce provin din produsul naţional net.
3.
a)
b)
c)
d)

Care din următoarele caracteristici sunt proprii investiţiilor:
caracter novator;
caracter atemporal;
caracter ireversibil;
se realizează pe o perioadă scurtă de timp iar efectele se obţin pe o perioadă lungă de
timp.

4.
a)
b)
c)
d)

Care din următoarele clasificări nu sunt proprii investiţiilor:
în regie şi în antrepriză;
terminate şi în curs de realizare;
omogene şi neomogene;
finanţate din surse proprii, atrase sau alte surse.

5. Ce sunt investiţiile colaterale?
a) investiţiile materializate în utilităţi;
b) investiţiile făcute în alte ramuri pentru asigurarea materiilor prime necesare viitorului
obiectiv;
c) investiţiile socio-culturale;
d) investiţiile în mijloace circulante şi pentru probe tehnologice.
6. Ce este o investiţie în accepţiunea cea mai des utilizată?
7. Enumeraţi modurile de abordare a investiţiilor.
8. Cum se delimitează investiţiile după caracterul acestora?
9. Care sunt avantajele investiţiilor de modernizare?
10. La ce se referă investiţiile de expansiune şi care sunt avantajele acestora?
11. Definiţi investiţia directă.
12. În ce constă o investiţie colaterală?
13. Ce este investiţia conexă?
14. Definiţi investiţiile brute şi investiţiile nete.
15. Ce reprezintă un proiect de investiţii? Dar un program de investiţii?
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16. Enumeraţi caracteristicile investiţiilor.

18

CAP. 2. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR
Rezumat
În una din definiţiile date investiţiilor în capitolul precedent se afirmă că acestea
reprezintă o cheltuială sau un plasament de sume băneşti. În momentul luării deciziei de investiţii
întreprinzătorul utilizează acumulările anterioare de capital, dar nu întotdeauna acestea sunt
suficiente realizării obiectivului propus.
În acest capitol vom analiza sursele din care pot fi finanţate investiţiile, organismele
financiare internaţionale, precum şi structura de finanţare a investiţiilor.
La originile oricărei investiţii se află întotdeauna acumulări anterioare ale investitorului
direct sau ale altor investitori dispuşi să-şi angajeze economiile, în diferite forme, în realizarea
proiectului în cauză.
Sursele din care pot fi finanţate investiţiile sunt:
– surse din interiorul ţării, reprezentate de fondurile proprii ale firmelor, emitere de
acţiuni, credite bancare pe termen lung sau termen mijlociu, alocaţii (subvenţii) de la buget;
– surse din exterior, sub forma împrumuturilor bancare, a investiţiilor directe de capital
etc.
Sursele investiţionale mai pot fi clasificate în:
– surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinanţare);
– surse atrase (credite sau împrumuturi, subvenţii, colaborări cu alţi parteneri etc.).
2.1. Surse interne de finanţare
Acoperirea nevoilor de finanţare a investiţiilor se sprijină, în marea majoritate a cazurilor,
pe surse interne (autohtone).
Fondurile proprii ale întreprinderii sau autofinanţarea exprimă capacitatea acesteia de a
produce resurse de investiţii din activitatea de exploatare şi din alte activităţi.
Fondul de dezvoltare ce se constituie de către societatea comercială (firmă) este alimentat
din:
– o parte din profitul net repartizat pentru investiţii;
– amortizarea destinată acestui scop;
– sume încasate din vânzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate din
dezmembrarea celor scoase din funcţiune etc.
Profitul net rezultat din exerciţiul financiar este repartizat atât pentru dezvoltare, cât şi
pentru alte destinaţii: dividendele acţionarilor, premii pentru salariaţi etc.
Amortismentul cumulat serveşte firmei pentru finanţarea înnoirii activelor fixe
(imobilizărilor) ajunse la limita duratei lor de funcţionare, precum şi pentru nevoile de dezvoltaremodernizare (mai rar). Prin amortizare întreprinderea realizează de fapt recuperarea investiţiilor
realizate anterior.
În procesul de amortizare a capitalului şi de reinvestire a sumelor astfel recuperate intervin
însă câteva influenţe importante care determină posibile decalaje între sumele recuperate prin
amortizare şi nivelul şi structura capitalului. Aceste influenţe sunt determinate de:
– progresul tehnic;
– frecvenţa înlocuirilor;
– inflaţie.
Încasările din vânzarea utilajelor scoase din funcţiune pot fi utilizate drept capital
pentru investiţii.
Unele elemente de active fixe sunt vândute înainte de încheierea duratei lor de funcţionare
sau la sfârşitul acesteia, ca materiale vechi. Sumele încasate alimentează fondul de dezvoltare din
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care se finanţează investiţiile. De aceste sume se ţine seama la aprecierea necesarului de capital
pentru achiziţia noului utilaj. Pentru aceasta ele se scad din preţul de achiziţie al noului utilaj.
Pot exista situaţii când unele maşini, clădiri etc., existente în proprietatea firmei, sunt
utilizate la un nou proiect al său, de dezvoltare-modernizare. În acest caz, valoarea reziduală a
respectivelor active fixe reprezintă o economie de capital bănesc, legată de noul proiect. Aceste
utilaje constituie, însă, un element al efortului investiţional, valoarea lor rămasă este inclusă în
totalul cheltuielilor de investiţii iniţiale.
Alte active fixe devenite disponibile, datorită restructurării activităţii firmei, dar încă bune
pentru exploatare, sunt vândute, închiriate, date în locaţie de gestiune etc.
Emiterea şi vinderea de acţiuni este o cale importantă de creştere a capitalului firmei.
Creşterea capitalului se poate realiza fie prin emisiuni de noi acţiuni (creştere efectivă), fie
prin emisiuni de acţiuni prin mobilizarea rezervelor (restructurarea capitalului).
Emisiunile de noi acţiuni sunt supuse unor fundamentări riguroase şi reglementări precise.
Ele se fac la valoarea nominală a acţiunilor, iar firma stabileşte un preţ ţinând cont de două cerinţe:
– preţul să fie interesant pentru cumpărătorii potenţiali, adică să fie inferior cursului
ultimei cotaţii, dacă firma este cotată;
– preţul să fie peste o anumită limită pentru a nu dispersa prea mult capitalul.
Diferenţa dintre valoarea de piaţă (preţul obţinut la emisiune) şi valoarea nominală a
acţiunilor nou emise constituie “prima de emisiune”. Aceasta acoperă diferitele cheltuieli
ocazionate de creşterea capitalului (reuniuni ale adunării acţionarilor, publicitate etc.) sau poate fi
utilizată pentru creşterea capitalului.
Operaţiunile de mobilizare a rezervelor au loc prin emisiuni de acţiuni care nu măresc
valoarea capitalului. Se realizează un transfer al pasivului societăţii din postul de “rezerve” în
posturile de “capital” şi “primă de emisiune”.
Nefiind vorba decât de o redistribuire, acţiunile emise în contul rezervelor sunt atribuite
gratuit. Operaţiunea poate fi realizată şi prin creşterea valorii nominale a vechilor acţiuni.
În vederea recapitalizării, o serie de întreprinderi mici şi mijlocii din ţara noastră au folosit
metoda MEBO, constând în emiterea şi plasarea de acţiuni către conducere şi salariaţii proprii.
Astfel, a fost soluţionată pe moment problema lichidităţilor.
În întreprinderile mari, propuse pentru privatizare, concomitent cu transferul gratuit al unei
părţi din patrimoniu către populaţie, are loc vinderea de acţiuni prin licitaţie, contra numerar.
Un rol important pentru constituirea unor resurse de investiţii îl au fondurile mutuale, pe
calea emiterii şi vânzării de acţiuni, prin care se mobilizează economiile băneşti ale populaţiei.
Deţinătorii încasează anual dividende.
Există unele fonduri mutuale şi de investiţii, care funcţionează pe principiul participării
deponenţilor la investiţiile efectuate de fondul respectiv, primind o cotă parte din profit,
proporţional cu valoarea participării. Cei care doresc să-şi convertească acţiunile în bani lichizi, o
pot face prin intermediul bursei de valori.
Împrumuturile bancare pe termen lung şi mijlociu
Firmele apelează la credite bancare atunci când resursele proprii sunt insuficiente, în cazul
unora cu activităţi mai puţin rentabile, iar în cazul altora, cu activitate prosperă, atunci când îşi
propun proiecte de mare anvergură.
Recurgerea la împrumuturi bancare este subordonată unor cerinţe specifice pieţei
financiare, în sensul de a respecta principiul echilibrului financiar al firmei şi solvabilităţii sale în
caz de conjunctură nefavorabilă.
În economia românească, utilizarea creditelor pentru investiţii întâmpină mari obstacole,
din cauza dobânzilor extrem de ridicate. Motivul principal îl constituie existenţa inflaţiei. În astfel
de împrejurări, băncile practică o rată real-pozitivă a dobânzii (mai mare decât rata inflaţiei).
Creditele pentru investiţii, în funcţie de garanţiile care stau la baza lor, îmbracă mai multe
forme.
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a) Împrumuturi bancare ce se acordă pe bază de garanţii materiale. Aceste garanţii se
referă la capitalul sau patrimoniul firmei, în special unele elemente ale activului imobilizat, care
ar putea fi valorificate la nevoie pentru recuperarea datoriei.
b) Credite ipotecare. Cel care solicită creditul ipotechează o valoare, în general clădiri,
terenuri şi mijloace circulante cu mare transferabilitate (convertire rapidă în lichidităţi).
Această categorie de credite este, în general, mai restrânsă, fiind legată de micii investitori,
şi se referă la locuinţe, la micile investiţii din agricultură, la micile investiţii ale antreprenorilor
care lucrează pe cont propriu, asociaţii familiale, mici SRL-uri etc.
c) Credite de cash-flow. Aceste credite nu sunt garantate material. Singura garanţie este
studiul de fezabilitate al afacerii. În ţările dezvoltate acest tip de credit este categoria cea mai
răspândită.
În principiu, creditul de cash-flow implică cele mai mari riscuri, comparativ cu celelalte
categorii de credite. Astfel, dacă din volumul creditelor acordate cu garanţie materială doar 5%
ajung la pierdere, la creditele de cash-flow pierderea este de 20% şi chiar mai mare. Acest lucru
este înţeles şi acceptat de către bănci, care îşi constituie societăţi de asigurare şi provizioane de
risc.
Băncile comerciale româneşti evită să acorde astfel de credite, datorită riscului pe care-l
presupun. Pentru acoperirea eventualelor pierderi, băncile trebuie să instituie măsurile care se
impun şi să exercite un control asupra agentului economic în cauză, control care să cuprindă toate
laturile activităţii.
Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor private, s-a creat Fondul Român de Garantare a
Creditelor, a cărui menire este, pe de o parte, să contribuie la consolidarea sistemului bancar prin
asumarea unei părţi a riscului existent în acordarea unor împrumuturi. Partea de garanţie este de
maxim 70% din valoarea creditului asigurat. Stabilirea acestui plafon urmăreşte implicarea mai
activă a băncilor în asumarea răspunderii de împărţire a riscului.
În faza iniţială, au existat şi ezitări din partea băncilor comerciale în a-şi asuma riscul
acestui gen de credit (cash-flow). Deşi există riscul de a se înregistra şi pierderi, la creditul de cashflow (suportate din provizioanele de risc) trebuie reţinut că ele contribuie într-o bună măsură la
dezvoltarea sectorului întreprinderilor private.
Garanţiile de credite se acordă pe baza unor criterii privind eficienţa şi rentabilitatea
proiectului. Se au în vedere şi unele priorităţi, fiind preferate firmele care produc o valoare
adăugată mare, îşi exportă producţia sau ameliorează infrastructura.
Bugetul de stat alocă fonduri pentru investiţii în volume cât mai mici posibil, asigurând
resurse doar pentru domenii care nu pot face faţă pieţei şi concurenţei, deci nu prezintă interes
pentru investitorii particulari, dar a căror existenţă este necesară în dezvoltarea economico-socială
a ţării. Se au în vedere domenii de interes naţional, îmbunătăţiri funciare, protecţia mediului etc.
(centrale nucleare, lucrări din domeniul mineritului, petrolului, energiei electrice etc.).
De asemenea, se intervine cu fonduri de la buget pentru facilitarea acordării de credite
bancare unor agenţi economici (credite cu dobânzi stimulative, reduse) diferenţa până la nivelul
ratei de pe piaţa capitalului fiind suportată de stat.
2.2. Surse externe de finanţare
Pentru nevoile de redresare, de retehnologizare a economiei se apelează la împrumuturi
externe şi investiţii directe de capital străin.
Creditele externe sunt de mai multe categorii şi anume:
– credite guvernamentale sau cu garanţie guvernamentală, în spatele cărora este statul,
chiar dacă se acordă prin bănci;
– credite bancare, unde riscul este exclusiv al băncilor;
– credite acordate de instituţii internaţionale, gen FMI, BIRD, BERD etc.
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Creditele guvernamentale se întemeiază pe convenţia încheiată între guvernul ţării care va
acorda creditul şi guvernul celei care va primi creditul, stabilindu-se totodată, şi plafoane de
garanţii ale împrumuturilor. În cadrul plafoanelor stabilite se pot primi credite pentru
achiziţionarea de maşini, utilaje, echipamente, dar numai din ţara creditoare. Guvernul României
este autorizat să contracteze şi să garanteze împreună cu BNR, credite financiare externe, necesare
aprovizionării cu materii prime de bază şi finanţării investiţiilor.
Investiţiile directe de capital străin reprezintă una din căile cele mai eficiente, mai
profitabile pentru procesul redresării. Ele antrenează schimbări substanţiale, deoarece astfel sunt
atrase tehnici şi tehnologii moderne şi managementul adecvat. Pe lângă participarea la capital şi
susţinerea retehnologizării, firma străină poate asigura comenzi şi pieţe, chiar o pregătire mai
eficientă a forţei de muncă.
Creditele externe pe termen lung sunt acordate condiţionat de către instituţiile şi
organismele internaţionale de specialitate în vederea atingerii unor obiective propuse. FMI, de
exemplu, nu cere garanţii materiale, ci garanţii generale, de politică economică, adică aplicarea
anumitor măsuri, în perioada de timp pentru care se acordă împrumutul, care permit înaintarea pe
linia reformei economice, astfel încât să aibă loc redresarea balanţei de plăţi a ţării şi să poată fi
înapoiat împrumutul.
La fel BIRD şi BERD acordă credite condiţionate, adică numai împrumuturi “pe proiect”,
pentru a finanţa proiecte de investiţii.
Toate celelalte bănci pretind o garanţie materială, angajarea aurului, legarea finanţării de
un flux comercial şi garantarea cu produsele respective. Acestea acordă credite pe baza unor studii
de fezabilitate şi în condiţiile unor puternice garanţii de solvabilitate. Creditele sunt acordate
pentru obiective comerciale vitale din programul de restructurare.
2.3. Organisme financiare internaţionale
Conferinţa de la Bretton-Woods (1944), organizată sub egida ONU a pus bazele unui nou
sistem monetar internaţional. Importanţa acestei conferinţe constă în schimbarea completă a
concepţiei de până atunci, prin introducerea spiritului înţelegerii mutuale, al cooperării largi în
problemele activităţii financiar-valutare. De fapt, ea marchează trecerea de la relaţiile bilaterale la
relaţii financiar-valutare multilaterale.
Conferinţa a iniţiat şi înfiinţarea a două instituţii financiare internaţionale: Fondul Monetar
Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).
Fondul Monetar Internaţional a fost creat în 1947, cu scopul de a ajuta la dezvoltarea
relaţiilor economice internaţionale, prin facilitarea schimburilor valutare, echilibrarea şi
armonizarea balanţelor de plăţi externe şi, în esenţă, stabilitatea cursurilor valutare.
Acest organism internaţional se prezintă ca o instituţie de asigurare unde fiecare cotizează,
după mijloacele sale, pentru a putea să beneficieze de ajutoare substanţiale. FMI intervine în cazul
ajustării balanţelor de plăţi şi în privinţa dezvoltării prin mecanismele specifice de credit, la
solicitarea guvernului ţării respective.
Creditul acordat de FMI este un credit guvernamental sau cu garanţie guvernamentală, în
spatele căruia este statul, chiar dacă se acordă prin bănci. Creditul este pe termen lung, condiţionat
de angajarea ţărilor împrumutate la îndeplinirea anumitor obiective. Adică, nu se cer garanţii
materiale, ci garanţii de politică economică: aplicarea anumitor măsuri în perioada de timp pentru
care a fost făcut creditul, care permit înaintarea reformei economice, pentru a înapoia împrumutul.
Deci, va trebui să se obţină reducerea deficitului balanţei şi creşterea rezervei valutare a ţării.
Răspunderea pe care şi-o asumă FMI faţă de programele de reformă economică ale ţărilor
membre se asociază cu cea a guvernelor ţărilor care solicită asistenţă în învingerea dificultăţilor
grave cu care se confruntă. Rolul FMI este de a ajuta ţările să se redreseze prin acordarea unor
împrumuturi avantajoase.
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Principalele forme de împrumut utilizate de FMI, de care şi România a beneficiat începând
din 1990 sunt:
− aranjamentele de tip stand-by, care se acordă ţărilor membre în scopul depăşirii unor
dificultăţi temporare privind balanţa de plăţi;
− sprijinirea ţărilor cu venituri foarte scăzute în finanţarea programelor macroeconomice
pe termen mediu şi a programelor de ajustare structurală;
− facilităţi de finanţare compensatorie, adică de acoperire a pierderilor înregistrate de
ţările membre ale FMI în cazul creşterii excesive a preţului la ţiţeiul de import.
În programele de ajustare pe care le analizează şi le aprobă şi-a găsit loc şi componenta
socială. Obiectivul final urmărit este creşterea economică reală şi durabilă, ceea ce implică o
combatere în profunzime a inflaţiei, a şomajului, a dezechilibrelor balanţelor de plăţi şi a
îndatorării excesive.
Mijloacele prin care acţionează FMI sunt:
− monitorizarea politicii economice stabilite de ţările membre, în urma recomandărilor
primite şi a dialogului detaliat cu reprezentanţii FMI;
− intervenţia într-o manieră şi mai hotărâtă atunci când o ţară aflată în criză a balanţei de
plăţi îi solicită ajutorul.
Asistenţa financiară de tip multilateral, acordată diverselor ţări membre ale FMI, în scopul
relansării economice, se pare că este de preferat unei asistenţe bilaterale, pentru că garantează
neutralitatea politică a sprijinului acordat, şi în acelaşi timp, favorizează atenuarea practicii
împrumuturilor legate, adică condiţionate de unele avantaje ce ar putea fi cerute în schimb.
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) a fost înfiinţată în
1945 şi are sediul la Washington. Banca a avut la început menirea de a finanţa refacerea economiei
ţărilor ce au suferit în cel de-al doilea război mondial. După terminarea acestei misiuni, şi-a asumat
rolul finanţării unor investiţii în scopuri productive din ţările în curs de dezvoltare, din ţările sărace,
având prioritate sectorul public.
BIRD a dobândit şi numele de Banca Mondială deoarece aproape toate statele lumii au
aderat la acest organism. O ţară poate dobândi calitatea de membru al Băncii atunci când acceptă
regulile de conduită în materie de finanţe internaţionale, respectiv să adere la FMI şi are o
contribuţie la fondul statutar al Băncii.
Fondurile de care dispune BIRD provin din trei surse principale: capitalul social subscris
de statele membre, capitalurile mobilizate prin emisiunile de obligaţiuni şi beneficiul obţinut din
operaţiile efectuate.
Mărimea sumei ce se subscrie de fiecare ţară interesată să devină membru al Băncii se
negociază, adică se stabileşte în funcţie de situaţia sa economică şi financiară, apreciată prin
produsul intern brut pe locuitor.
Fondurile Băncii Mondiale se creează în cea mai mare parte prin subscrieri din partea
ţărilor dezvoltate, alături de toate statele lumii, care contribuie după posibilităţile lor. Capitalul
social este format din peste 1,37 milioane de acţiuni, fiecare acţiune valorând 100.000 dolari SUA.
Subscripţia făcută de fiecare membru este divizată în două părţi astfel:
− 10% se varsă efectiv, constând din 1% aur sau dolari SUA (sumele putând fi utilizate
liber de Bancă) şi 9% în moneda statului subscriitor (sume ce se pot utiliza cu consimţământul ţării
membre);
− 90%, rămasă nevărsată, este păstrată de către fiecare membru, la banca sa centrală, întrun cont la dispoziţia BIRD.
Banca Mondială contractează împrumuturi pe termen lung pe pieţele financiare
internaţionale prin emiterea şi vânzarea de obligaţiuni. Aceste împrumuturi pe care le primeşte
sunt purtătoare de dobânzi la nivelul pieţei de capital.
În ceea ce priveşte profiturile Băncii, acestea rezultă din dobânzile şi comisioanele de
angajare aferente împrumuturilor acordate. Este vorba de sumele rămase după achitarea diverselor
cheltuieli (dobândă la sumele împrumutate, salariile aparatului bancar etc.).
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Rolul Băncii Mondiale este de a sprijini statele membre cu fonduri pentru reconstrucţie şi
dezvoltare. Creditele se acordă într-o manieră clasică (în condiţii de piaţă), cu obligaţia utilizării
lor eficiente, ceea ce presupune evitarea operaţiunilor care ar putea genera pierderi. Deci, Banca
Mondială trebuie să îmbine două trăsături: să fie, în acelaşi timp, instituţie financiară internaţională
şi instituţie de dezvoltare internaţională.
BIRD poate garanta sau acorda împrumuturi (sau participă la acordarea de împrumuturi)
tuturor statelor membre sau întreprinderilor (industriale, agricole, de transporturi) de pe teritoriile
statelor membre.
Condiţiile cerute sunt următoarele:
√ statul sau banca centrală să garanteze integral rambursarea împrumutului;
√ solicitantul să nu poată obţine altfel împrumutul în condiţii rezonabile pentru el;
√ un comitet competent, printr-un raport scris, va recomanda proiectul, după un examen
aprofundat al cererii;
√ banca estimează ce dobândă şi ce taxe financiare sunt adaptate la natura proiectului;
√ în acordarea şi garantarea unui împrumut, Banca va examina probabilitatea în care
împrumutatul şi garantul sunt în măsură să facă faţă obligaţiilor aferente împrumutului.
Obiectivele Băncii Mondiale pot fi sintetizate în următoarele:
1. Facilitează reconstrucţia, dezvoltarea şi punerea în valoare a resurselor ţărilor membre;
2. Contribuie la completarea sau suplinirea lipsei de capitaluri pentru investiţiile private străine
în ţările membre;
3. Permite realizarea echilibrului pe termen lung al schimburilor internaţionale pentru ţările
membre.
Uneori, Banca Mondială recurge la combinarea împrumuturilor sale cu cele ale altor
instituţii internaţionale, creditul purtând denumirea de cofinanţare.
Procedura preliminară în vederea acordării unui credit BIRD presupune următoarele:
− solicitarea de principiu a unei ţări membre în baza unui studiu de fezabilitate a
investiţiei;
− raportul unei comisii de experţi BIRD în urma vizitei efectuate în ţara solicitatoare şi a
analizării oportunităţii investiţiei;
− negocierea acordului de împrumut de către reprezentanţii desemnaţi de Bancă şi de ţara
solicitatoare;
− aprobarea şi semnarea acordului de împrumut de către Parlamentul ţării solicitatoare.
În cadrul Băncii Mondiale au fost create două organisme, ca filiale ale sale: Corporaţia
Financiară Internaţională (CFI) şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID). Banca împreună
cu filialele sale compun grupul Băncii Mondiale.
CFI (înfiinţată în 1956) are ca scop să ajute întreprinderile private din ţările membre pe
calea dezvoltării.
AID are rolul de a asista ţările cele mai sărace, în condiţii mult mai favorabile decât cele
ale BIRD. Această instituţie acordă împrumuturi pentru proiecte de dezvoltare al căror termen de
rambursare poate fi de 35-40 de ani, incluzând şi o perioadă de graţie de 10 ani, fără dobândă, fiind
perceput numai un comision de 0,75% pe an pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
Creditele pe termen lung apar de obicei sub formă de ajutor bilateral sau ajutoare acordate
de către unele bănci regionale de dezvoltare.
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Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
A fost creată în 1991 în scopul acordării de asistenţă ţărilor din Europa Centrală şi de Est,
pentru crearea şi dezvoltarea unei economii de piaţă. Acţionarii săi sunt atât din această regiune,
printre care şi România, cât şi din restul lumii, la care se adaugă Uniunea Europeană şi Banca
Europeană de Investiţii.
În structura ei internă se află două departamente: Banca Comercială şi Banca de
Dezvoltare.
Proiectele susţinute de BERD trebuie să contribuie la dezvoltarea sectorului privat, la
încurajarea investiţiilor străine directe, crearea şi consolidarea instituţiilor financiare,
restructurarea industriei, crearea unei infrastructuri moderne pentru dezvoltarea sectorului privat,
promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, protejarea mediului ambiant.
Sprijinul acordat ţărilor din Europa Centrală şi de Est de către BERD constă în asistenţă
tehnică şi financiară, pentru a le ajuta la grăbirea procesului de tranziţie la economia de piaţă.
Plasamentele fondurilor sale sunt direcţionate astfel:
– cel puţin 60% către întreprinderile sectorului privat şi întreprinderile din proprietatea
statului care sunt în perspectivă de privatizare;
– cel mult 40% către infrastructura publică sau alte proiecte.
Banca poate oferi asistenţă în următoarele domenii:
– servicii consultative;
– identificarea proiectelor, pregătirea şi finanţarea infrastructurii sectoarelor;
– mobilizarea finanţării adiţionale din surse publice şi private, pe bază de cofinanţare;
– sprijinirea implementării proiectului, inclusiv furnizării de utilaje şi echipamente.
Propunerile de finanţare înaintate BERD trebuie bazate pe următoarele:
– proiecte însoţite de planuri de afaceri sau studii de fezabilitate;
– un raport de analiză şi o expertiză a partenerilor;
– minimul de fonduri cerute de bancă (5 mil. EURO);
– finanţarea în monedă convertibilă;
– să corespundă priorităţilor băncii şi în cazul întreprinderilor comerciale;
– disponibilitate de capital în întreprindere sau pentru proiect.
Banca Europeană de Investiţii (BEI)
BEI are misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor Uniunii Europene, prin acordarea de
resurse financiare pe termen lung pentru realizarea unor investiţii viabile.
Banca oferă servicii pe linia evaluării şi finanţării proiectelor de investiţii.
Pentru a-şi atinge scopul, proiectele şi programele trebuie să fie viabile în patru domenii:
economic, tehnic, ecologic şi financiar. Fiecare proiect de investiţii este serios evaluat şi urmărit
până la atingerea scopului său.
Banca finanţează proiecte ale ţărilor din cadrul Uniunii Europene, iar împrumutul nu
depăşeşte, în linii generale, 50% din costurile de investiţii. El poate fi utilizat alături de subvenţiile
naţionale.
BEI finanţează investiţii de mari dimensiuni (pornind de la 25 mil. EURO) prin
împrumuturi individuale în colaborare cu iniţiatorul proiectului. Proiectele de dimensiune medie
şi mică sunt susţinute indirect sau prin împrumutarea băncilor care operează la nivel naţional sau
regional.
Criteriile de aprobare a creditelor se referă la:
– existenţa legăturii investiţiei cu politicile Uniunii Europene;
– viabilitatea tehnică şi financiară a proiectului de investiţii;
– respectarea regulilor de protecţie a mediului înconjurător;
– situaţia financiară a iniţiatorului, perspectivele de cash-flow şi garanţiile oferite.
Durata împrumutului poate ajunge până la 20 de ani. Ea depinde de tipul şi durata de viaţă
tehnologică a proiectului.
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Scăderea rolului statului în dezvoltarea economică, odată cu demararea procesului de
privatizare, precum şi deficitele bugetare ale multor ţări, constituie motivul pentru care băncile
comerciale, instituţiile financiare multilaterale (Banca Mondială, BERD), precum şi agenţiile de
creditare se uită din ce în ce mai puţin la garanţiile date de stat în sprijinul unor proiecte, fiind
interesate mai mult de viabilitatea proiectului în cauză din punct de vedere comercial şi de structura
sa solidă din punct de vedere financiar.
Finanţarea de proiect este orice finanţare care se realizează doar pe baza caracteristicilor
proiectului însuşi. Sunt excluse din start proiectele iniţiate de firme în care finanţarea externă este
mobilizată pe baza propriei lor stabilităţi şi nu pe baza solidităţii proiectului însuşi, precum şi
întreprinderile de stat cărora, în mod obişnuit, li se alocă fonduri de la bugetul de stat sau cărora li
se acordă garanţie guvernamentală pentru realizarea proiectului respectiv.
2.4. Leasing-ul (credit-bail)
Cunoscut la noi din literatura de specialitate dar foarte frecvent utilizat în practica multor
ţări dezvoltate, credit-bail a apărut ca varianta franceză a sistemului american de leasing.
Credit-bailul nu este o sursă propriu-zisă de finanţare a investiţiilor, ci creează posibilitatea
pentru întreprindere de a dispune de anumite bunuri fără a fi obligată să le cumpere (fără a deveni
proprietara lor).
Conform legii franceze, credit-bail este definit ca “o operaţiune de închiriere a bunurilor
de echipament, a utilajelor şi bunurilor imobiliare de folosinţă comună, cumpărate special pentru
a fi închiriate de către întreprindere, care le păstrează în proprietate, dând dreptul locatarului de a
achiziţiona integral sau parţial bunurile respective la un preţ convenit în funcţie de vărsămintele
efectuate sub formă de chirie”.
În efectuarea unei operaţiuni de credit-bail intervin trei organisme:
– întreprinderea care are nevoie de bun;
– furnizorul (vânzătorul);
– organismul financiar al credit-bail.
Spre deosebire de o închiriere obişnuită, credit-bail conferă locatarului dreptul de a deveni
proprietarul bunului la sfârşitul contractului, la un preţ convenit. Astfel, credit-bail apare ca un
substitut interesant al unei surse de finanţare a investiţiilor.
Credit-bail prezintă avantaje importante pentru toate cele trei tipuri de organisme implicate,
date de atenuarea sau chiar eliminarea efectelor riscului indus prin operaţiunile de finanţare şi
investiţionale clasice. Principalul avantajat al acestei operaţiuni rămâne a fi utilizatorul care poate
beneficia de efectele folosirii bunului respectiv fără a angaja integral suma, aşa cum ar trebui să
facă în cazul cumpărării.
Utilizatorul alege bunul de care are nevoie de la furnizor, depunând o documentaţie
completă apoi organismului de credit-bail cu care încheie un contract.
Organismul financiar de credit-bail este cel care acoperă financiar operaţiunea faţă de
furnizor. Uneori, acesta obligă furnizorul la plata unui avans care nu reprezintă decât o parte din
valoarea bunului. În perioada de exploatare utilizatorul plăteşte o chirie, de regulă la începutul
fiecărei perioade.
Utilizatorul realizează astfel o economie de investiţii, chiar dacă suma avansului şi a
plăţilor ulterioare succesive depăşeşte valoarea preţului integral de achiziţie a bunului. În plus, are
posibilitatea de a cumpăra bunul la un preţ şi termen convenite. Riscul operaţiunii este împărţit,
de fapt, între cele trei organisme.
În sens relativ, credit-bail asigură şi posibilităţi suplimentare de împrumut pentru utilizator,
sumele plătite neafectând rata îndatorării.

26

2.5. Structura de finanţare a investiţiilor
În structura surselor de finanţare a investiţiilor, efortul propriu (autofinanţarea) rămâne
permanent pe primul plan.
În principiu, pentru investitor autofinanţarea pare a fi o sursă gratuită, deoarece nu
presupune nici un fel de plăţi. Dar, totuşi, ca o parte a capitalului propriu, autofinanţarea are şi ea
un cost sau, mai degrabă, un cost de oportunitate, dat de limita ratei de rentabilitate cerute de
acţionari (de proprietari). Aceasta pentru că ei renunţă la o remunerare suplimentară în scopul
asigurării de resurse financiare pentru dezvoltarea viitoare a firmei.
Autofinanţarea pentru investiţii se realizează pe baza fondurilor proprii de origine internă:
rezerve şi amortizare.
În sens practic pot fi puse în evidenţă două modalităţi de evaluare a nivelului posibil al
autofinanţării.
Prima modalitate, numită comercială, sugerează mai degrabă o determinare de principiu a
nivelului posibil al autofinanţării. În acest sens, autofinanţarea apare ca diferenţa dintre totalul
vânzărilor şi totalul cheltuielilor prevăzute pentru o perioadă (un an). Trebuie precizat că în totalul
cheltuielilor nu se include amortizarea.
A doua modalitate de calcul, în sens financiar-contabil, poate fi dezvoltată pe baza
următoarei relaţii de calcul:
A f  P  C  C f   P  C  A z   T , unde:
Af – capacitatea de autofinanţare a întreprinderii;
P – total încasări;
C – total cheltuieli (fără amortizare);
Az – amortizarea anuală;
T – rata impozitului;
Cf – cheltuieli financiare.
Din aceasta, deducând dividendele sau venitul proprietarilor se obţine autofinanţarea
prevăzută sau efectivă a unei perioade.
Nivelul autofinanţării este influenţat de:
– cifra de afaceri;
– politica de împrumut;
– politica de amortizare;
– politica de distribuire a dividendelor.
Proporţiile în care întreprinderea îşi acoperă finanţarea proiectelor sale din diferite surse
pot fi diferite. În principal două sunt determinantele acestei structuri:
– posibilităţile de acces la fiecare sursă;
– costul specific al fiecărei surse.
În condiţii de acces nelimitat la oricare sursă, cea mai bună structură de finanţare a
proiectelor este aceea prin care întreprinderea poate realiza un cost mediu minim al capitalului.
Dacă întreprinderea va urmări să-şi diminueze costul capitalului atunci pare normal ca ea
să apeleze la diferite surse în ordinea descrescătoare a costurilor specifice de remunerare.
Pentru o piaţă financiară relativ echilibrată sursa cea mai ieftină este împrumutul.
Orientarea întreprinderii spre finanţarea proiectelor sale prin împrumut este deci firească. În acest
mod întreprinderea obţine un “efect de levier” pozitiv, care va permite o creştere a beneficiilor şi,
implicit, a beneficiilor de repartizat.
Efectul de levier poate fi determinat cu ajutorul relaţiei:
l  Lr  e  , unde
l – efectul de levier;

L

D
= rata îndatorării, în care:
K
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D – datoria pe termen mediu şi lung;
K – nivelul capitalului permanent al întreprinderii;
r – rata rentabilităţii economice a capitalului;
e – costul remunerării împrumutului (rata dobânzii).
Tentaţia întreprinderii spre împrumuturi este temperată de riscul propriu, pe de o parte, şi
de solicitarea de garanţii din partea celui care acordă împrumutul, pe de altă parte. În aceste
condiţii, rata îndatorării, calculată ca raport între datoriile pe termen mediu şi lung şi capitalul
propriu, nu va putea fi acceptată peste o anumită limită. Uneori, reglementările legale fixează
limita ratei îndatorării. Aşadar, întreprinderea va trebui să caute o structură echilibrată de finanţare,
care să-i asigure procurarea resurselor la cel mai mic cost.
Modul de finanţare a proiectului va avea consecinţe asupra fluxurilor anuale de fonduri ale
întreprinderii, iar structura optimă de finanţare poate fi stabilită analizând modificarea costului
capitalului în raport cu rata îndatorării.
Activitatea unei întreprinderi este necesar a fi finanţată atât pe termen scurt (investiţiile în
active circulante), cât şi pe termen lung (investiţiile în active fixe). Pentru anumite perioade este
posibil a fi transferate anumite fonduri necesare finanţării pe termen lung pentru realizarea
finanţării pe termen scurt.
Firmele care-şi desfăşoară activitatea pe actuala piaţă românească sunt întreprinderi mari
(în general cele cu capital de stat sau cu capital majoritar de stat) şi întreprinderi mici şi mijlocii
(cu capital privat). Ambele categorii se confruntă cu probleme privind finanţarea producţiei pe
termen scurt, cât şi pe termen lung. În timp ce întreprinderile mari utilizează toate fondurile pentru
realizarea finanţării pe termen scurt (şi nu reuşesc întotdeauna) cu rezultate negative asupra întregii
activităţi şi asupra viabilităţii întreprinderii pe termen lung, întreprinderile mici şi mijlocii încearcă
să obţină fonduri pentru investiţii. Din acest motiv este important să fie susţinută dezvoltarea
investiţiilor. Problema care apare este legată de găsirea surselor de finanţare pentru aceste
întreprinderi.
Concluzii
Iniţial, orice proiect de investiţii se bazează pe acumulările anterioare de capital ale
investitorului, dar şi pe sursele altor investitori dispuşi să-şi angajeze economiile. Astfel, sursele
din care pot fi finanţate investiţiile sunt: surse din interiorul ţării şi surse din exterior, sau într-o
altă clasificare surse proprii şi surse atrase.
Autofinanţarea reprezintă capacitatea firmei de a produce resurse investiţionale din
profitul net, amortismentul cumulat, încasările din vânzarea utilajelor scoase din funcţiune,
emiterea şi vinderea de acţiuni şi mobilizarea rezervelor. Însă, de cele mai multe ori firmele sunt
nevoite să apeleze la împrumuturi bancare pe termen lung şi mijlociu. Astfel, creditele pentru
investiţii pot fi credite pe bază de garanţie materială, credite ipotecare şi credite de cash-flow.
Un loc aparte în finanţarea investiţiilor îl reprezintă leasing-ul (creditul-bail), care are
avantajul că utilizatorul acestuia realizează o economie de investiţii.
Aşadar, pe parcursul acestui capitol au fost prezentate sursele de finanţare necesare
realizării unei investiţii care va duce la creşterea profitului, a productivităţii, la acoperirea unor
noi segmente de piaţă, la lărgirea gamei de produse sau mai bine spus la eficientizarea activităţii
unei firme. În capitolul următor va fi prezentat conceptul de eficienţă economică şi decizia de
investiţii.
Cuvinte cheie
 surse de finanţare;
 surse proprii;
 surse atrase;
 cash-flow;
 leasing/credit-bail;
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 autofinanţare;
 efect de levier.
Întrebări şi teste de control
1. Care sunt sursele din care pot fi finanţate investiţiile?
2. Care este componenţa fondului de dezvoltare ce se constituie de către o societate
comercială?
3. În ce situaţie apelează firmele la credite bancare?
4. Care sunt creditele bancare de investiţii în funcţie de garanţiile solicitate de instituţiile
financiare?
5. Enumeraţi categoriile de credite externe.
6.
a)
b)
c)
d)

Care este caracteristica creditelor de cash-flow?
nu implică riscuri pentru bancă;
nu se pot realiza pierderi;
sunt garantate pe baza studiului de fezabilitate;
sunt garantate material.

7. Care sunt organismele ce intră în efectuarea unei operaţiuni de leasing?
8.
a)
b)
c)
d)

Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi:
surse interne şi externe;
surse proprii şi împrumutate;
leasing;
emitere de acţiuni.

9. Care sunt elementele determinante ale structurii financiare?
10. Ce este efectul de levier?
11. Care sunt diferenţele dintre leasing şi creşterea capitalului prin mobilizarea rezervelor?
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CAP. 3. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI DECIZIA DE INVESTIŢII
Rezumat
Pentru a fi viabilă şi pentru a face obiectul concurenţei, orice activitate economică trebuie
să fie eficientă.
În acest capitol va fi definit conceptul de eficienţă, subliniind principalele sale componente
– efecte/rezultate şi eforturi/cheltuieli – precum şi tipologia acestora. De asemenea, va fi
prezentată procedura de selecţie a proiectelor de investiţii, precum şi evaluarea şi analiza
acestora.
3.1. Conceptul de eficienţă
Orice activitate umană este, în acelaşi timp, consumatoare de resurse şi producătoare de
efecte. Dezvoltarea economico-socială s-a bazat, mult timp, pe concepţia că omenirea dispune de
resurse naturale în cantităţi mai mult decât suficiente. Dar, şocurile produse de crizele de energie
şi de materii prime, precum şi degradarea tot mai evidentă a mediului natural, datorită exploatării
sale neraţionale, au condus la conturarea unei concepţii realiste cu privire la disponibilităţile de
resurse la nivel mondial, cât şi la nivelul fiecărei ţări în parte.
Nivelul limitat al resurselor materiale şi de muncă generează cerinţa economicităţii folosirii
lor, în sensul asigurării unor randamente maxime sau unor consumuri cât mai reduse.
Pornind de la sensul lingvistic al noţiunii de eficienţă, se poate afirma că eficienţa este
atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit. În expresia sa cea mai generală,
eficienţa este redată de relaţia dintre rezultatele obţinute, într-o anumită activitate (Ai) şi
cheltuielile de resurse cu respectiva activitate. Dar, caracterizarea nivelului său de eficienţă
presupune raportarea (studiul comparativ) la o bază de comparaţie spaţio-temporală (A0) care
poate fi nivelul atins în alte activităţi similare, sau variante de proiect, mărimi normative
predeterminate etc. (figura nr. 4).
Ri

Ei

Ai
c

a

R0

d

b

c
A0
Figura nr. 4 – Tipuri de corelaţii pentru studiul eficienţei

E0

în care: Ri/R0 – consum de resurse (eforturi) pentru activitatea i/0;
Ei/E0 – efecte generate de activitatea i/0.
Conform acestei scheme, studiul eficienţei unei activităţi are la bază următoarele tipuri de
corelaţii:
a) comparaţie între nivelul resurselor;
b) comparaţie între nivelul efectelor;
c) comparaţie de tipul efort/efect şi efect/efort;
d) comparaţie între nivelurile de eficienţă.
Una din accepţiunile noţiunii de eficienţă este: efecte cât mai mari în raport cu resursele
alocate sau consumate. Aceasta arată efectul util pe unitatea de resursă alocată (E/R) sau invers,
efortul depus pentru obţinerea unei unităţi de efect (R/E).
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Privită din punct de vedere aplicativ, eficienţa se poate defini ca un raport obiectiv,
cantitativ, între efectele şi eforturile depuse în vederea obţinerii lor.

e

E
– maxim, adică, maximizarea efectelor obţinute pe unitatea de resursă
R
alocată/consumată;

e

R
– minim, adică, minimizarea consumului de resurse pe unitatea de efect obţinut.
E

Natura şi caracterul eforturilor şi efectelor se reflectă asupra caracterului eficienţei. Din
punctul de vedere al resurselor, acestea trebuie să fie cât mai riguros structurate ca să răspunsă
cerinţelor de analiză (cum se folosesc, cât se consumă, gradul de valorificare, economisirea lor).
Structurarea presupune următoarele criterii:
– după criteriul regenerărilor în timp:
 resurse regenerabile;
 resurse neregenerabile.
– după natura lor:
 umane, tehnice;
 materiale, financiare.
– după modul cum participă la circuitul economic:
 resurse potenţiale;
 resurse intrate în circuitul economic.
Din punctul de vedere al efectelor, de asemenea, eficienţa necesită structurarea acestora.
Efectele pot fi:
٧ directe: identificabile la locul unde se desfăşoară activitatea;
٧ indirecte: identificabile în alte sectoare de activitate.
− După momentul la care se produc:
٧ efecte imediate;
٧ efecte posibile, viitoare.
− După natura lor:
√ efecte economice;
√ efecte ecologice;
√ efecte sociale;
√ efecte tehnice etc.
O analiză completă şi complexă impune luarea în considerare, într-o exprimare unitară, a
tuturor categoriilor de efecte. Probleme deosebite ridică efectele de natură diferită. Acest lucru
este deosebit de dificil, uneori chiar imposibil de realizat, deşi din punct de vedere teoretic, se
poate rezolva prin regula paralelogramului deformabil (figura nr. 5).
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E1

C1
E2

C2

E3

C3

E4
Figura nr. 5– Compunerea efectelor
În figură:
E1, E2, E3, E4 – categorii de efecte diferite ca natură;
C1 – rezultanta compunerii efectelor E1 şi E2;
C2 – rezultanta compunerii efectului E3 cu rezultanta C1;
C3 – rezultanta compunerii efectului E4 cu rezultanta C2, aceasta fiind rezultanta globală.
În practică acest lucru este inaplicabil şi, de aceea, în multe cazuri se procedează la
abordarea parţială a studiului de eficienţă, pe tipuri de efecte (în principal, studiul de eficienţă
economică).
Din punct de vedere cantitativ, corelaţia dintre eforturi şi efecte se exprimă prin indicatori
de eficienţă care, de regulă, îmbracă forma unor raporturi matematice. Pentru a caracteriza
eficienţa unei activităţi, în toată complexitatea sa, este necesar să se folosească un sistem de
indicatori care să pună în evidenţă toate corelaţiile posibile între eforturi şi efecte.
De un real folos este matricea efect/efort (figura nr. 6). Este o matrice pătrată, în care
numărul de linii/coloane este cel al indicatorilor de efort şi de efect identificaţi ca fiind
caracteristici activităţii ce se analizează. Ordonarea acestora permite partiţionarea matricei în patru
cadrane. Fiecare cadran va conţine un anumit tip de indicatori de eficienţă economică, astfel:
a) indicatori de tip efort/efort (cadranul I), cum ar fi: costul unui loc de muncă, gradul de
înzestrare tehnică a muncii etc.;
b) indicatori de tip efect/efort (cadranul II), cum ar fi: profit la un leu investit, producţia
la un milion lei mijloace fixe etc.;
c) indicatori de tip efort/efect (cadranul III), cum ar fi: investiţia specifică, cheltuieli la
1000 lei producţie etc.;
d) indicatori de tip efect/efect (cadranul IV): profit la 1000 lei încasări, curs de revenire
etc.

Eforturi (resurse)
R1 … Ri … Rn
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Efecte
E1 … Ej … Em

R1
Eforturi


Ri

Cadran I

Cadran II

Cadran III

Cadran IV


Rn
E1
Efecte


Ej

Em

Figura nr. 6 – Matricea efort/efect
3.2. Procedura de selecţie a proiectelor de investiţii
Decizia de investiţie într-o firmă presupune parcurgerea anumitor etape logice, prezentate
cronologic (figura nr. 7).
Procedura de selecţie este o problemă specifică fiecărei organizaţii. De maximă importanţă
este analiza impactului firmă - mediu economic.
Deşi necuantificabilă, această analiză este utilizată pentru stabilirea strategiei de dezvoltare
a firmei şi conţine trei momente importante:
– determinarea obiectivelor firmei;
– analiza diagnostic a firmei care urmăreşte să determine punctele forte şi slabe ale
firmei;
– evaluarea mediului economic în care firma îşi desfăşoară activitatea.
Analiza şi diagnosticarea mediului sunt componente deosebit de importante ale procesului
strategic managerial care asigură succesul firmei pe piaţa concurenţială, de obicei introduse în
studiile de fezabilitate.
Este cunoscut faptul că toate unităţile identifică punctele forte şi slăbiciunile lor şi
posibilităţile şi ameninţările mediului concurenţial. Dar ceea ce este pierdut adesea din vedere este
faptul că o combinare între aceşti factori poate duce la obţinerea şi alegerea anumitor strategii.
Astăzi proiectanţii de strategii utilizează un număr de matrice care arată relaţiile dintre variabilele
critice (de exemplu, matricea TOWS).
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Figura nr.Obiective
7 – Etapeexterne
decizionale
Principalele stadii în alegerea proiectelor de investiţii sunt următoarele [31]:
I. generarea propunerilor de investiţii (etapele 1-3);
II. selecţia proiectelor de investiţii (etapele 4-8);
III. implementarea, controlul şi analiza rezultatelor (etapele 9-10).
I. Generarea propunerilor de investiţii este, de obicei, o problemă descentralizată care
permite să fie elaborate propuneri de investiţii la toate nivelurile întreprinderii. În general,
nivelurile inferioare propun investiţii de înlocuire, de modernizare sau de expansiune, iar
nivelurilor superioare le revine responsabilitatea de a propune proiecte de dezvoltare strategică. În
acest stadiu, fiecare proiect trebuie să fie însoţit de un studiu comercial, tehnic şi financiar, care să
justifice oportunitatea investiţiei.
II. Selecţia proiectelor de investiţii se efectuează pe criterii financiare, dar ţinând cont de
priorităţile directe de politică investiţională. Ea se referă la alegerea investiţiilor rentabile în
funcţie de resursele ce pot fi alocate pentru acestea.
Teoria financiară indică faptul că în luarea deciziei de investiţie pot fi întâlnite anumite
criterii care duc la folosirea unor metode sau a altora, cum ar fi: maximizarea profitului firmei,
minimizarea termenului de recuperare, reducerea riscului asociat proiectului de investiţii sau
ordonarea optimală a proiectelor mutual exclusive. În general, este acceptat că abordarea dinamică
este o tehnică mult mai bună decât abordarea statică în ceea ce priveşte considerarea acestor
criterii.
În prezent, cele mai utilizate metode sunt cele care impun o analiză bazată pe influenţa
factorului timp asupra valorii profitabilităţii. Între acestea, tehnica venitului net total actualizat
(VNA) are cea mai bună fundamentare teoretică. Însă unii manageri preferă rata internă de
rentabilitate (RIR) [6], [32].
În marile întreprinderi şi puterea de decizie poate fi descentralizată. De exemplu, un şef de
departament dispune de un buget care să fie folosit pentru finanţarea unor investiţii de mică
amploare (înlocuiri etc.). Din contra, marile proiecte fac obiectul unor lungi dezbateri în cadrul
conducerii firmei, ţinând cont de diversele obiective ale întreprinderii (strategia de dezvoltare,
prestigiu etc.).
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De asemenea, managerii şi iniţiatorii de proiecte sunt implicaţi în activitatea de luare a
deciziilor din punctul de vedere al modului în care sunt cheltuite fondurile. De exemplu, şeful unui
serviciu funcţional identifică posibilităţi profitabile de investiţii, managerul general investighează
această problemă şi împreună găsesc un mod de abordare al afacerii.
Cunoaşterea factorilor care influenţează profitabilitatea ajută managerii în canalizarea
resurselor firmei spre cele mai profitabile investiţii. În multe firme s-a renunţat la ideea că
directorul economic dă un verdict despre viabilitatea proiectelor de investiţii propuse, dar acest
lucru nu înseamnă că nu sunt folosite tehnicile de evaluare şi că nu se au în vedere aspectele de
marketing, producţie şi resurse umane ale tuturor proiectelor.
Rezultatul acestui stadiu constă în elaborarea unui plan de investiţii şi de finanţare. Acest
document prezintă sinteza investiţiilor selecţionate şi finanţarea acestora.
III. Toate procedurile de planificare sunt asociate cu o procedură de control asupra
realizărilor. Controlul permite o bună execuţie a planului şi eventuale acţiuni corective. De
exemplu, compararea previziune – realizare permite ameliorarea tehnicilor de previziune utilizate
şi de asemenea, a tehnicilor de alegere a proiectelor de investiţie.
Decizia de investiţie este o decizie de politică generală a întreprinderii. Ea necesită în
întreprinderi un sistem de organizare care permite o bună circulaţie a informaţiei şi asigură
coerenţa deciziilor.
Decizia de investiţie angajează firma pe perioade lungi şi cere realizarea unei politici de
finanţare în vederea obţinerii fondurilor necesare. Se are în vedere alocarea capitalurilor
disponibile sau a celor colectate. Această prevedere este cunoscută în literatura de specialitate
anglo-saxonă sub denumirea de “capital budgeting” [42].
Decizia rezultă din confruntarea nevoi/resurse. Această confruntare poate fi analizată în
două maniere diferite (figura nr. 8) după cum vom considera totalul resurselor ca un dat sau ca un
rezultat a alegerii efectuate.
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Figura nr. 8 – Proceduri de împărţire a capitalurilor
finanţare
În realitate, procedurile sunt de obicei iterative şi fac apel la ambele moduri de abordare:
 Procedura numită “capital rationing” constă în a determina totalul resurselor care pot fi
folosite pentru investiţii. Acest total rezultă din alegerea prealabilă a unei politici de finanţare.
Cunoaşterea aproximativă a previziunii de autofinanţare şi a ratei îndatorării firmei permite fixarea
unei sume globale de fonduri care pot fi disponibile. Problema constă în alocarea acestor resurse
într-o manieră eficientă.
 A doua procedură constă în clasificarea tuturor posibilităţilor de a investi în
corespondenţă cu obiectivele firmei şi care corespund criteriilor care sunt fixate. Vom obţine astfel
totalul resurselor în vederea realizării politicii industriale şi comerciale a firmei. Se impune
examinarea condiţiilor finanţării şi posibilitatea de realizare a proiectelor considerate oportune.
Unele firme condiţionează realizarea fiecărui proiect de investiţii de existenţa unei singure
surse de fonduri, dar, în general, la realizarea diferitelor proiecte de investiţii pot să contribuie
diferite surse. De aceea, se impune o analiză atentă a surselor de finanţare.
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3.3. Evaluarea şi analiza proiectelor de investiţii
Firmele, în general, au resurse limitate şi nu dispun de fonduri pentru a investi în toate
proiectele posibile (sau recunoscute sau imaginate ca posibile). Dacă un set de proiecte de investiţii
este identificat şi evaluat ca fiind promiţător, atunci este necesar să respingem alte câteva proiecte
de investiţii sau seturi de proiecte de investiţii de la finanţare. Acest proces de evaluare serveşte la
concretizarea strategiei întreprinderii şi există o mare varietate de metode care asistă managerii în
activitatea de planificare şi evaluare a proiectelor de investiţii (figura nr. 9).
Metode de evaluare a proiectelor
de investiţii

Metode contabile
– Rata de rentabilitate
medie;
– Termenul
de
recuperare.

Metode financiare
– Venitul net actualizat;
– Indicele de profitabilitate;
– Rata internă de rentabilitate;
– Termenul de recuperare
actualizat

Metode
multicriteriale

Figura nr. 9 – Metode care asistă managerii în activitatea de planificare şi evaluare a
proiectelor de investiţii
Deşi, considerentele economice pot fi determinante în decizia de investiţie, totuşi opiniile
individuale şi preferinţele decidenţilor pot deveni factori care afectează selecţia.
Concluzii
Eficienţa este atributul oricărei acţiuni umane de a produce efectul util dorit, fiind un
raport obiectiv între efectele şi eforturile depuse în vederea obţinerii lor.
O întreprindere este eficientă atunci când obţine rezultate/efecte maxime cu
chletuieli/eforturi minime. În acest sens, pentru determinarea eficienţei unei activităţi se utilizează
mai multe categorii de indicatori astfel: indicatori de tip efort/effort, cum ar fi costul unui loc de
muncă, gradul de înzestrare tehnică a muncii; indicatori de tip efect/effort, cum ar fi profit la un
leu investit, producţia la un milion lei mijloace fixe; indicatori de tip efort/efect, cum ar fi investiţia
specifică, cheltuieli la 1000 lei producţie şi indicatori de tip efect/efect, din care amintim profit la
1000 lei încasări, curs de revenire etc.
Din cele prezentate pe parcursul acestui capitol reiese că eficienţa economică a
investiţiilor reprezintă problema fundamentală a investitorului, iar un proiect va fi eficient dacă
indicatorii de eficienţă calculaţi în acest sens răspund cerinţelor decidenţilor. Aşadar, în capitolul
următor, vom analiza indicatorii statici de evaluare ai eficienţei economice a investiţiilor.
Cuvinte cheie






eficienţă;
efect util;
efecte/rezultate;
efoturi/cheltuieli;
profitabilitate.

Întrebări de control
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1. Care este accepţiunea noţiunii de eficienţă?
2. Enumeraţi tipurile de corelaţii ce stau la baza studiului eficienţei unei activităţi.
3. Care este structura resurselor şi formele acestora?
4. Prezentaţi structura efectelor din punctul de vedere al eficienţei.
5. Enumeraţi etapele, în ordine cronologică, de fundamentare a deciziei de investiţii.
6. Care sunt principalele stadii în alegerea proiectelor de investiţii?
7. Care sunt metodele financiare de care dispun managerii în activitatea de planificare şi
evaluare a proiectelor de investiţii?
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CAP. 4. INDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE A
INVESTIŢIILOR
Rezumat
Un proces economic va fi caracterizat de un număr mai mare sau mai mic de indicatori,
în funcţie de gradul său de complexitate, fără a se exclud posibilitatea ca în cadrul aceleeaşi
variante unii indicatori să fie favorabil, iar alţii nefavorabili.
Pentru evaluarea eficienţei economice a investiţiilor este necesară utilizarea unui sistem
de indicatori ce cuprinde următoarele grupe importante: indicatori cu caracter general, indicatori
de bază, indicatori specifici diferitelor obiective şi ramuri, precum şi anumiţi indicatori
suplimentari. Pe parcursul acestui capitol vor fi analizate aceste categorii de indicatori şi va fi
prezentată metodologia de calcul a fiecărui indicator în parte.
Termenul indicator are în vedere un instrument cu ajutorul căruia să se poată reda starea
unui sistem la un moment dat.
Eficienţa economică este o categorie economică complexă ce nu poate fi măsurată prin
intermediul unui singur indicator.
Un fenomen, un proces economic va fi caracterizat de un număr mai mare sau mai mic de
indicatori, în funcţie de gradul său de complexitate, nefiind exclusă posibilitatea ca, în cadrul
aceleiaşi variante, unii dintre indicatori să fie favorabili, iar alţii nefavorabili. În aceste situaţii se
impune dublarea calculelor economice de o analiză economică corespunzătoare.
În evaluarea eficienţei economice a investiţiilor se utilizează sistemul de indicatori de
eficienţă economică a investiţiilor.
Aceasta cuprinde patru mari grupe de indicatori, după cum urmează [29]:
a) Indicatori cu caracter general;
b) Indicatori de bază;
c) Indicatori specifici diferitelor obiective şi ramuri;
d) Indicatori suplimentari.
4.1. Indicatori cu caracter general
Prima grupă de indicatori contribuie la formarea unei imagini globale asupra condiţiilor
concrete de eficienţă economică în care se va realiza şi va funcţiona obiectivul de investiţii.
În cadrul acestei grupe putem enumera următorii indicatori:
1. Capacitatea de producţie – exprimă producţia maximă ce poate fi obţinută într-o
perioadă de timp, în condiţii normale de funcţionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor
umane şi materiale şi a unui anumit coeficient de schimburi.
Notată prin Q capacitatea de producţie se poate exprima în unităţi fizice (m, m2, tone,
bucăţi etc.) şi în unităţi valorice (când producţia este eterogenă).
n

Q   q j p j , unde:
j1

Q – capacitatea de producţie valorică;
qj – capacitatea fizică de producţie a sortimentului j;
pj – preţul sortimentului j de producţie.
2. Numărul de salariaţi. Acest indicator trebuie cunoscut din faza de proiectare, el
stabilindu-se în corelaţie cu producţia, productivitatea muncii şi coeficientul de schimburi.
Totodată, indicatorul amintit trebuie cunoscut şi în structură, pe categorii de personal.
3. Costul de producţie trebuie cunoscut atât la nivelul întregii producţii realizate, cât şi la
nivelul fiecărui sortiment de producţie în parte, ca şi pe unitatea de produs.
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4. Profitul – efectul net urmărit de oricare întreprinzător. Prin intermediul profitului,
întreprinzătorul asigură premisele necesare pentru creşterea capitalului fix. De asemenea, firmele
au posibilitatea să calculeze unul dintre cei mai importanţi indicatori, rata profitului, care arată ce
capacitate are aceasta de a produce profit.
5. Productivitatea muncii – care arată producţia ce poate fi realizată pe un lucrător sau pe
oră. Poate fi calculată în unităţi fizice sau în unităţi valorice. Formula de calcul este:

w

Q
, unde:
L

w – productivitatea muncii;
Q – producţia exprimată fizic sau valoric;
L – numărul de lucrători sau unităţi de timp pe muncă.
6. În economia de piaţă, cel mai important indicator de eficienţă economic este
rentabilitatea, profitabilitatea, dată de rata rentabilităţii. Există mai multe formule de calcul:

r

P
 100 , unde:
C

r – rentabilitatea;
P – profitul obţinut;
C – costul de producţie.
De asemenea, rata profitului poate fi calculată şi astfel:

r

P
 100 , unde:
CA

r – rata profitului;
P – profitul obţinut;
CA – cifra de afaceri;
sau

r

P
 100 , în care:
Cu

r – rata profitului;
P – profitul obţinut;
Cu – capitalul utilizat.
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4.2. Indicatori de bază
Aceştia sunt proprii analizei eficienţei economice a investiţiilor şi constituie cea mai
importantă grupă de indicatori pentru adoptarea unei judicioase decizii de investiţii.
1. Volumul capitalului investit (It)
Acest indicator economic reflectă efortul economic total pentru realizarea unui anumit
obiectiv de investiţii.
Indicatorul amintit se calculează astfel:
I t  I d  I c  M 0  C s , în care:
It – volumul total al capitalului investit;
Id – volumul capitalului destinat investiţiilor directe;
Ic – volumul capitalului destinat investiţiilor colaterale;
M0 – necesarul iniţial de mijloace circulante;
Cs – cheltuieli suplimentare (legate de pregătirea cadrelor, supravegherea lucrărilor etc.).
În efortul investiţional total al unui întreprinzător intră valoarea investiţiei directe,
reflectată prin devizul general, investiţiile colaterale (de natura căilor de acces rutiere, feroviare,
asigurarea cu abur tehnologic din zonă, energie electrică etc.), cheltuieli referitoare la dotarea
iniţială cu mijloace circulante precum şi cheltuieli suplimentare efectuate de întreprinzător.
În ceea ce priveşte materializarea propriu-zisă a investiţiilor, aceasta se concretizează în
capitalul fix activ, cât şi în capitalul fix pasiv.
2. Durata de realizare a lucrărilor de investiţii (d)
În cadrul acestei perioade de timp are loc materializarea eforturilor investiţionale în capital
fix.
Specific acestei perioade este faptul că fonduri de valori însemnate sunt dislocate din
circuitul economic fără ca acestea să producă nimic până la finalizarea obiectivului. Constructorul
şi beneficiarul trebuie să colaboreze în această perioadă şi să identifice toate căile posibile ce au
ca numitor comun reducerea duratei de execuţie a obiectivului.
Două probleme reţin atenţia:
– modul de eşalonare a cheltuielilor de capital pe fiecare an în parte, din cadrul duratei
de realizare; se va urmări ca cea mai mare parte a fondurilor să fie alocate către sfârşitul perioadei
de execuţie;
– eventualitatea punerii parţiale în funcţiune a unei capacităţi de producţie.
Acest raţionament va influenţa favorabil eficienţa economică prin faptul că fondurile de
investiţii din anii în care o parte din capacităţi vor funcţiona, şi deci vor produce, se vor diminua
cu profitul obţinut pe aceste capacităţi în anii respectivi, aspect ce va influenţa pozitiv eficienţa
economică.
3. Durata de funcţionare a obiectivului începe în momentul punerii în funcţiune a acestuia
şi se sfârşeşte odată cu scoaterea sa din funcţiune (dezafectarea sa).
În cadrul duratei de funcţionare a obiectivului distingem trei perioade de timp mai
importante:
– perioada de atingere a parametrilor proiectaţi;
– perioada de funcţionare normală;
– perioada de declin.
Grafic, aceasta se prezintă astfel (figura nr. 10):
Lei
C
Q
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Figura nr. 10 – Perioade de timp în cadrul duratei de funcţionare a obiectivului
unde:
d – durata de realizare a investiţiei;
Da – durata de atingere a parametrilor proiectaţi;
Dn – durata de funcţionare normală;
Dd – durata de declin;
De – durata eficientă de funcţionare;
Df – durata fizică de funcţionare;
Q – valoarea producţiei;
C – costul producţiei.
Durata de atingere a parametrilor proiectaţi trebuie redusă, pe cât posibil, deoarece profitul
în această perioadă va fi mai mic decât cel proiectat.
Durata de funcţionare normală trebuie prelungită cât mai mult cu putinţă, deoarece efectele
nete de profit vor fi mai mari.
Durata eficientă de funcţionare, înseamnă că în această perioadă cheltuielile de producţie
vor fi acoperite, asigurându-se şi un anumit profit. Peste momentul De, care se constituie sub forma
unui prag de eficienţă, obiectivul ar mai putea funcţiona, însă veniturile provenite din realizarea
producţiei nu mai acoperă cheltuielile, ele sunt mai mici.
Pe distanţa D  D f  D e se înregistrează activitate cu pierderi. De aici rezultă o
concluzie foarte importantă, cu implicaţie directă în eficienţa economică a investiţiilor şi anume,
cea asupra momentului optim de scoatere din funcţiune a unei anumite capacităţi de producţie.
4. Investiţia specifică
Acest indicator sintetizează corelaţia dintre efortul investiţional, pe de o parte, şi efectul
obţinut sub forma capacităţii de producţie, pe de altă parte; se poate calcula atât pentru construcţii
noi, cât şi pentru modernizări, dezvoltări, retehnologizări de capacităţi de producţie, la care se mai
adaugă cazul în care se compară mai multe variante.
a) În cazul obiectivelor noi:

s

It
, unde:
qh

s – investiţia specifică;
It – volumul investiţiei;
qh – capacitatea de producţie exprimată în unităţi fizice (bucăţi, tone, m2).
În acest caz, indicatorul se exprimă în lei investiţii, ce revin pe unitatea fizică de capacitate.
Calculând acest indicator din mai multe variante posibile de investiţii, va fi preferată
varianta în care indicatorul amintit înregistrează valoarea cea mai mică.
În practică, uneori, când producţia viitorului obiectiv este eterogenă, se impune calcularea
acestui indicator în funcţie de capacitatea de producţie exprimată valoric:

s

It
, unde:
Qh

Qh – capacitatea de producţie exprimată valoric.
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În acest caz, indicatorul respectiv arată câţi lei-efort de capital investit revin la un leuproducţie obţinută.
b) În cazul modernizării, dezvoltării sau retehnologizării unor obiective:

sm 

Im
, unde:
q mi  q 0

sm – investiţia specifică pentru modernizare;
qmi – capacitatea de producţie exprimată în unităţi fizice după modernizare, dezvoltare,
retehnologizare;
q0 – capacitatea de producţie existentă înainte de modernizare, dezvoltare sau
retehnologizare.
Sub această formă, indicatorul în cauză reflectă câţi lei-efort de capital investit revin
pe unitatea fizică-spor de capacitate rezultată în urma modernizării, dezvoltării sau
retehnologizării.
Se poate calcula şi în funcţie de sporul valoric de capacitate:

sm 

Im
.
Q mi  Q 0

Indicatorul exprimă câţi lei capital investit revin la un leu spor de capacitate exprimat
valoric.
c) Pentru compararea mai multor variante:

sc 

Ii  I j

qi  q j

, unde:

sc – investiţia specifică pentru compararea variantelor;
Ii – investiţia totală în varianta i;
Ij – investiţia totală în varianta j;
qi – capacitatea de producţie în varianta i;
qj – capacitatea de producţie în varianta j.
În toate aceste cazuri trebuie respectate restricţiile: Ii >Ij şi qi > qj, adică, întotdeauna
investiţia totală în varianta i trebuie să fie mai mare decât investiţia totală în varianta j şi producţia
în varianta i trebuie să fie mai mare decât producţia în varianta j.
Poate fi calculată şi prin exprimarea valorică a capacităţii de producţie:

sc 

Ii  I j

Qi  Q j

.

Acest indicator are o sferă largă de aplicabilitate şi un grad ridicat de relevanţă, ceea ce
face ca acesta să fie prezent în toate calculele de fundamentare a eficienţei economice a investiţiilor
pentru un obiectiv ce urmează a se realiza.
El are şi anumite limite dictate de faptul că se corelează efortul total de capital investit cu
efectul de capacitate obţinut numai la nivelul unui an, fapt pentru care indicatorul trebuie completat
cu alţii.
5. Termenul de recuperare a investiţiei
Este un alt indicator sintetic de eficienţă economică a investiţiilor care exprimă corelaţia
dintre efortul de capital investit, pe de o parte, şi efectul obţinut sub forma profitului anual, pe de
altă parte.
Se poate calcula pentru mai multe situaţii:
a) Pentru construcţia unor obiective noi:

T

It
, unde:
Ph
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T – termenul de recuperare a capitalului investit;
It – valoarea capitalului investit;
Ph – profitul anual.
Indicatorul reflectă care este perioada de timp în care se va recupera capitalul investit din
profitul anual obţinut. Grafic poate fi reprezentat astfel (figura nr. 11):
Lei
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Figura nr. 11 – Termenul de recuperare a investiţiei
S1 – efortul de capital cheltuit în decursul perioadei de realizare;
S2 = S1 – diferenţa dintre valoarea producţiei şi costul producţiei pe o anumită perioadă de
timp, în care se recuperează S1.
b) Pentru modernizarea, dezvoltarea şi retehnologizarea unor obiective existente:

T

Im
, unde:
Ph mi  Ph 0

Ph mi – profitul anual obţinut de obiectivul existent în urma modernizării, dezvoltării sau a
retehnologizării;
Ph 0 – profitul anual obţinut de obiectivul existent înainte de modernizare, dezvoltare sau
retehnologizare.
c) Pentru compararea variantelor de investiţii

T

Ii  I j

Ph i  Ph j

, unde:

T – termenul de recuperare a investiţiei de modernizare dezvoltare;
Ii, Ij – valoarea capitalului investit în varianta i, respectiv j;
Ph i , Ph j – profitul anual obţinut în varianta i, respectiv j.
6. Coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor, reprezintă inversul termenului de
recuperare a investiţiei. Poate fi calculat tot în trei variante:
a) Pentru obiective noi:

e

Ph
, unde:
It

e – coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor;
Ph – profitul anual;
It – investiţia totală.
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Acest indicator arată câţi lei profit anual se vor obţine la un leu capital investit. Nivelul său
trebuie să fie cât mai mare.
b) Pentru modernizarea, dezvoltarea sau retehnologizarea unui obiectiv existent:

e

Ph m  Ph 0
Im

, unde:

Ph m , Ph 0 – profitul obţinut după şi respectiv înainte de modernizare-dezvoltare;
Im – investiţia de modernizare-dezvoltare.
Indicatorul exprimă sporul de profit obţinut în urma modernizării, dezvoltării sau a
retehnologizării la valoarea capitalului investit pentru modernizare, dezvoltare sau
retehnologizare.
c) Pentru compararea variantelor

e

Ph i  Ph j
Ii  I j

, unde:

Ph i , Ph j – profitul anual obţinut în varianta i, respectiv j;
Ii, Ij – valoarea capitalului investit în varianta i, respectiv j.
7. Cheltuieli echivalente sau recalculate
Atunci când evaluăm eficienţa economică a investiţiilor pentru diverse variante posibile de
urmat, ne întâlnim cu situaţii în care o variantă presupune în faza investiţională un efort de capital
mai mare comparativ cu alte variante, însă, după punerea în funcţiune costurile de exploatare se
află în relaţie inversă.
În acest caz putem calcula indicatorul cheltuieli echivalente, care cuantifică efortul total,
atât pentru investiţii, cât şi pentru exploatare:
K  I t  Ch  D e , în care:
K – cheltuieli echivalente;
Ch – costuri anuale de producţie;
De – durata eficientă de funcţionare a obiectivului.
Grafic, indicatorul poate fi calculat astfel (figura nr. 12):
Q
C
De

d

Figura nr. 12 – Modul de calcul al indicatorului cheltuieli echivalente
unde:
S1 – valoarea capitalului investit;
Ch  D e – suprafaţa unui dreptunghi care însumată cu S1 redau efortul total ocazionat de
realizarea obiectivului respectiv, precum şi cu asigurarea funcţionării sale în întreaga viaţă
economică.
Indicatorul cheltuieli echivalente sau recalculate este un indicator de efort.
În unele cazuri, acest indicator se calculează cu formula:
K  I t  Ch  T , în care:
T – termenul de recuperare.
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Această formulă este recomandată atunci când duratele de funcţionare (D) ale obiectivului
analizat sunt mai mari, ceea ce ar denatura analiza economică.
Indicatorul asigură comparabilitatea datelor numai dacă, în toate variantele, capacităţile de
producţie sunt egale; în situaţia în care capacităţile de producţie diferă, pe variante, indicatorul va
trebui calculat în forma sa specifică, astfel:

K
, unde:
q  De

k

k – cheltuieli echivalente specifice,
K – cheltuieli echivalente;
De – durata eficientă de funcţionare a obiectivului.
Nivelul acestui indicator trebuie să fie cât mai scăzut.
8. Randamentul economic al investiţiei
Scopul oricărui întreprinzător este de a obţine cât mai mult profit. Astfel, distingem mai
multe categorii de profit ce se regăsesc în calculele de eficienţă economică a investiţiilor. Astfel,
avem:
a) Profitul anual (Ph) – care se calculează ca diferenţă între valoarea producţiei şi costul
producţiei:
Ph  Q h  Ch , unde:
Ph – profitul anual,
Ch – costul anual al producţiei;
Qh – valoarea anuală a producţiei.
b) Profitul total (Pt) a cărui semnificaţie este profitul realizat din momentul punerii în
funcţiune a obiectivului şi până la expirarea duratei de funcţionare:
Pt  Ph  D e , unde
Pt – profit total;
Ph – profit anual;
De – durata eficientă de funcţionare.
c) Profit de recuperare (Pr) care reprezintă partea din profitul total destinată recuperării
fondurilor de investiţii cheltuite. Profitul de recuperare reprezintă profitul obţinut până
la expirarea termenului de recuperare a investiţiei. Aşadar:

Pr  I t

d) Profitul final (Pf) reprezintă partea din profitul total obţinută după expirarea termenului
de recuperare a investiţiilor. Deci:

Pf  Pt  Pr sau Pf  Pt  I t

Randamentul economic al investiţiei se calculează ca raport între profitul final prezentat
anterior şi capitalul investit:

R

Pf
, unde:
It

R – randamentul economic al investiţiei;
Pf – profitul final;
It – investiţia totală.
Acest indicator exprimă câţi lei-profit final se vor obţine la un leu-capital investit sau câţi
lei-profit se obţin după recuperarea investiţiei la fiecare leu-investit.
Grafic, corelaţia dintre capitalul investit şi profitul final poate fi redată astfel (figura nr.
13):
Q
S2
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Figura nr. 13 – Corelaţia dintre capitalul investit şi profitul final
Simbolurile reprezintă:
S1 – valoarea capitalului investit (It);
S2 – profitul de recuperare (Pr);
S3 – profitul final (Pf).
În practică, randamentul economic al investiţiei se calculează nu în funcţie de profitul net,
ci în funcţie de profitul total, astfel:

R

Pt  I t
P
 R  t  1.
It
It

Indicatorul reflectă o situaţie cu atât mai convenabilă, cu cât nivelul său va fi mai ridicat.
Principalele căi de sporire a randamentului economic al investiţiilor sunt, de fapt, căile de
creştere a profitului final, după cum urmează:
– reducerea timpului de recuperare a investiţiei;
– reducerea cheltuielilor de producţie;
– prelungirea duratei de funcţionare a obiectivului;
– creşterea valorii producţiei prin sporirea producţiei fizice, ridicarea calităţii producţiei,
îmbunătăţirea structurii sortimentale a acesteia etc.
4.3. Aplicaţie practică
O societate comercială producătoare de băuturi răcoritoare, are la dispoziţie două variante
de investiţii pentru dezvoltarea liniei tehnologice de producţie a băuturilor răcoritoare în sticle tip
PET.
Să se fundamenteze varianta optimă de investiţii cu ajutorul indicatorilor statici de eficienţă
economică, cunoscând că, cele două variante propuse în vederea realizării obiectivului se
caracterizează prin următorii indicatori tehnico-economici:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori

UM

Investiţia totală
Capacitatea de producţie
Venituri anuale
Cheltuieli anuale de producţie
Durata de funcţionare eficientă

mil. lei
mil. buc.
mil. lei
mil. lei
ani

Varianta
I
II
500.000
580.000
6.000
6.500
600.000
675.000
450.000
465.000
10
10

a) Investiţia totală este un indicator de volum care cuantifică efortul investiţional total
făcut pentru realizarea obiectivului:
I t  I d  I col  SMC  Pi  Pc , unde:
It – investiţia totală;
Id, Icol, Icon – investiţia directă, colaterală şi conexă;
SMC – stocul de mijloace circulante necesar la prima dotare;
Pi – pierdere de profit ca urmare a scoaterii din circuitul economic a unor resurse financiare;
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Pc – pierdere de profit ca urmare a scoaterii din folosinţă a unor capacităţi de producţie în
vederea modernizării.
ItI = 500.000 mil. lei
ItII = 580.000 mil. lei
În funcţie de valoarea acestui indicator, este preferată varianta I, care corespunde unui efort
investiţional total minim. Totuşi, acest indicator este un indicator de volum şi nu poate fi aleasă
varianta optimă numai prin prisma mărimii lui, deoarece este posibil ca o investiţie totală mai mare
să presupună achiziţionarea unor utilaje mai performante care să îmbunătăţească activitatea firmei.
De aceea este necesar calculul altor indicatori pe baza efectelor şi eforturilor proiectului.
b) Investiţia specifică reprezintă efortul investiţional făcut pentru obţinerea unei unităţi de
capacitate exprimată fizic sau valoric.
Formula de calcul este:

s

It
I
sau s  h , unde:
qh
Qh

s – investiţia specifică;
It – investiţia totală;
qh – capacitatea de producţie exprimată fizic;
Qh – capacitatea de producţie exprimată valoric sau valoarea producţiei anuale sau venitul
anual.
Astfel, vom avea:

sI 

I t 500.000

 83,34 lei / buc.
qh
6.000

s II 

I t 580.000

 89,23 lei / buc.
qh
6.500

Se observă ca valoarea indicatorului în varianta I este mai mic decât în varianta II, ceea ce
înseamnă că se investesc mai puţini lei pentru a obţine o bucată produs.
Atunci când utilizăm valoarea producţiei anuale, vom avea:

I t 500.000

 0,83 lei investiţi / lei producţie
Q h 600.000
I
580.000
s II  t 
 0,86 lei investiţi / lei producţie
Q h 675.000

sI 

Se observă că şi în cea de-a doua variantă de calcul, valoarea indicatorului este mai mică
tot în varianta I faţă de varianta II. Deci, în funcţie de indicatorul investiţia specifică, varianta I
este mai eficientă decât varianta II.
c) Termenul de recuperare exprimă perioada de timp în care se recuperează investiţia din
profitul anual.

T

It
, în care:
Ph

T – termenul de recuperare;
It – investiţia totală;
Ph – profitul anual.
Profitul anual se determină ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
Ph = Qh – Ch, unde:
Qh – venituri anuale;
Ch – cheltuieli anuale.
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În varianta I:
PhI  600.000  450.000  150.000 mil. lei
I tI 500.000

 3,34 ani
PhI 150.000
În varianta II:
PhII  675.000  465.000  210.000 mil. lei
TI 

I tII 580.000

 2,76 ani
PhII 210.000
Se observă că în funcţie de acest indicator, varianta II este mai eficientă decât varianta I,
deoarece investiţia este recuperată într-un timp mai scurt. În acelaşi timp în varianta II faţă de
varianta
I
se
obţine
un
profit
suplimentar
de
121.800
mil.
lei
(
3,34  2,76  210.000 mil. lei  121.800 mil. lei ).
TII 

d) Coeficientul de eficienţă economică se calculează ca raport între profitul anual şi
investiţia totală şi exprimă profitul anual ce se obţine la 1 leu investit. Coeficientul de eficienţă
economică este inversul termenului de recuperare.

e

Ph
, unde:
It

e – coeficientul de eficienţă economică;
Ph – profitul anual;
It – investiţia totală.
În varianta I:

eI 

PhI 150.000

 0,30 lei profit anual la 1 leu investit.
I tI 500.000

În varianta II:

e II 

PhII 210.000

 0,36 lei profit anual la 1 leu investit.
I tII 580.000

Se observă deci ca varianta II este mai eficientă faţă de varianta I, deoarece asigură un
profit anual mai mare la 1 leu investit.
Calculat ca inversul termenului de recuperare:

1
;
T
1
1
eI  
 0,30 lei profit anual la 1 leu investit;
TI 3,34
1
1
e II 

 0,36 lei profit anual la 1 leu investit.
TII 2,76

e

e) Cheltuielile recalculate exprimă efortul total (cu investiţia şi cu cheltuielile anuale de
producţie).
D

K  I t   C h , în care:
h 1

K – cheltuieli recalculate;
D – durata de funcţionare a viitorului obiectiv;
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D

 C h – cheltuieli totale de producţie (pe întreaga durată de funcţionare).

h 1

Dacă Ch = constant, K  I t  C h  D .

K I  I tI  C hI  D  500.000  450.000  10  5.000.000 mil. lei
K II  I tII  C hII  D  580.000  465.000  10  5.230.000 mil. lei
Varianta I este mai eficientă deoarece prezintă un efort total minim (cu investiţia şi cu
cheltuielile de producţie). Dar acest indicator este un indicator de volum care ia în considerare
eforturile. Numai prin prisma acestui indicator nu putem concluziona că varianta I este optimă,
deoarece este posibil ca în varianta II să se obţină o capacitate de producţie fizică mult mai mare
sau venituri anuale mult mai mari faţă de varianta I. De aceea este necesară calcularea şi a altor
indicatori.
f) Cheltuielile specifice recalculate exprimă efortul total (cu investiţia şi cheltuielile
anuale de producţie) făcute pentru a obţine o unitate de capacitate fizică (k) sau valorică (k’).

K

k

D

qh

; dacă qh = constant  k 

K
.
D  qh

h 1

k' 

K
D

 Qh

; dacă Qh = constant  k ' 

K
.
D  Qh

h 1

kI 

KI
5.000.000 500


 83,33 lei / buc.
D  q hI 10  6.000
6

K II
5.230.000 5.230


 80,46 lei / buc.
D  q hII 10  6.500
65
În funcţie de cheltuielile specifice recalculate, cu capacitatea exprimată fizic, varianta II
este mai eficientă.
Pentru a surprinde însă şi influenţa structurii producţiei Q hII  Q hII  , trebuie calculat
acest indicator şi în funcţie de capacitatea exprimată valoric.
KI
5.000.000
5
k 'I 

  0,83 lei efort total / 1 leu capacitate
D  Q hI 10  600.000 6
k II 

k 'II 

K II
5.230.000 523


 0,77 lei efort total / 1 leu capacitate
D  Q hII 10  675.000 675

Şi în funcţie de acest indicator, varianta II este eficientă.
g) Randamentul economic exprimă profitul final (după recuperarea investiţiei) obţinut la
1 leu investit.
D

 Ph  I t

R  h 1

It

Ph
 1 , unde:
h 1 I
t
D



R – randamentul economic al investiţiei.
Dacă Ph = constant  R 

RI 

P
D  Ph
1  t 1.
It
It

10  150.000
15
 1   1  3  1  2 lei profit final / 1 leu investit
500.000
5
50

10  210.000
210
1 
 3,62  1  2,62 lei profit final / 1 leu investit
580.000
58
În funcţie de randamentul economic, varianta II este mai eficientă, deoarece asigură un
profit final mai mare la 1 leu investit.
R II 
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Sintetizând:
Indicatorii
It
s
T
e
K
k
k’
R

Varianta I
500.000 mil. lei
83,34 lei/buc.
3,34 ani
0,30
5.000.000
83,33
0,83
2

Varianta II
580.000 mil. lei
89,23 lei/buc.
2,76 ani
0,36
5.230.000
80,46
0,77
2,62

În concluzie, pe baza analizei tuturor indicatorilor se poate aprecia că varianta optimă este
varianta II.
Concluzii
După cum precizam şi în capitolul precedent, eficienţa economică este o categorie
economică complexă ce necesită determinarea anumitor indicatori. Pe parcursul acestui capitol
am prezentat indicatorii cu caracter general: capacitatea de producţie, numărul de salariaţi,
costul de producţie, profitul, productivitatea muncii şi rentabilitatea. Dar aceşti indicatori nu sunt
suficienţi, pentru determinarea eficienţei economice este necesară prezentarea indicatorilor de
bază proprii analizei eficienţei economice. Aceasta este cea mai importantă grupă de indicatori
pentru adoptarea unei judicioase decizii de investiţii.
Grupa indicatorilor de bază cuprinde: volumul capitalului investit (It), durata realizării
lucrărilor de investiţii (d), durata de funcţionare a obiectivului (D), investiţia specifică (s),
termenul de recuperare a investiţiei (T), coeficientul de eficienţă economică a investiţiei (e),
cheltuieli echivalente sau recalculate (K) şi randamentul economic al investiţiei (R).
O problemă importantă în ceea ce priveşte investiţiile este faptul că acestea se realizează
într-o anumită perioadă de timp, iar recuperarea fondurilor consumate are loc într-o altă
perioadă de timp, ceea ce face ca atât investiţiile, cât şi efectele lor şi nivelul eficienţei să aibă un
pronunţat caracter dinamic. Astfel, sistemul de indicatori statici de eficienţă economică prezentaţi
în acest capitol va fi completat cu indicatorii dinamici din capitolul următor.
Cuvinte cheie






indicator;
profit;
rata profitului;
productivitatea muncii;
rentabilitate.

Întrebări şi teste de control
1.
a)
b)
c)
d)

Care dintre următorii indicatori sunt indicatori de volum?
investiţia specifică, investiţia totală şi termenul de recuperare;
profitul anual, profitul total şi profitul final;
randamentul economic, profitul anual şi venitul anual;
numărul de salariaţi, cheltuieli recalculate şi aportul valutar.

2. Investiţia specifică nu exprimă:
a) efortul investiţional ce se face pentru realizarea unei unităţi de capacitate;
b) efortul investiţional ce trebuie făcut pentru obţinerea unui leu profit final;
52

c) cheltuielile investiţionale ce se fac pentru a creşte capacitatea de producţie cu o unitate
fizică;
d) efortul investiţional, în lei, ce se face pentru a creşte profitul unităţii cu un leu.
3.
a)
b)
c)
d)

Randamentul economic al investiţiei este un indicator ce se calculează:
ca diferenţă dintre venituri şi cheltuieli;
ca raport între profitul final şi volumul capitalului investit;
ca raport între profit şi costul de producţie;
ca inversul coeficientului de eficienţă economică.

4. Cum se calculează termenul de recuperare a investiţiei în cazul punerii parţiale în
funcţiune a capacităţii de producţie, ştiindu-se că se realizează un profit suplimentar?
a) profitul suplimentar se adaugă la profitul anual;
b) profitul suplimentar se adaugă la investiţii;
c) nu se ia în calcul;
d) se scade din profitul total.
5. Dacă termenul static de recuperare a investiţiei este de 3 ani, iar durata de funcţionare
a viitorului obiectiv este de 15 ani, coeficientul de eficienţă economică a investiţiei
este:
a) 0,15 lei la un leu investit;
b) nu se poate calcula;
c) 5 lei la un leu investit;
d) 0,33 lei la un leu investit.
6. Enumeraţi indicatorii cu caracter general ai eficienţei economice.
7. Ce reprezintă capacitatea de producţie şi cum poate fi exprimată?
8. Care sunt indicatorii de bază proprii analizei eficienţei economice a investiţiilor?
9. Care sunt problemele esenţiale ce vor fi luate în calcul în cazul indicatorului “durata de
realizare a lucrărilor de investiţii”?
10. Reprezentaţi pe axa timpului perioadele de timp în cadrul duratei de funcţionare a unui
obiectiv de investiţii.
11. Cum se exprimă investiţia specifică în fiecare din situaţiile în care poate fi calculată?
12. Ce reprezintă termenul de recuperare a investiţiei ca indicator de bază?
13. Care sunt modalităţile de exprimare a coeficientului de eficienţă economică în cele trei
situaţii de calcul?
14. În ce situaţie se calculează indicatorul “cheltuieli echivalente sau recalculate”?
15. Cum se calculează şi ce exprimă indicatorul “randamentul economic al investiţiilor”?
16. Care sunt principalele căi de creştere a randamentului economic al investiţiilor?
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CAP. 5. METODE FINANCIARE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII.
INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA
PROCESULUI INVESTIŢIONAL

Rezumat
Procesul de realizare a investiţiilor şi de recuperare a fondurilor consumate se desfăşoară
în timp, investiţiile şi efectele lor, precum şi nivelul eficienţei, având un pronunţat caracter
dinamic. Legătura dintre timp şi investiţii se manifestă pe multiple planuri, dar cel mai important
este acela de multiplicare a investiţiilor. Aceasta înseamnă că resursele umane şi materiale, atrase
din circuitul economic curent şi imobilizate în procesul investiţional, îşi modifică valoarea pe
măsură ce timpul de imobilizare creşte. Întrucât investiţiile alocate în prezent nu mai sunt
echivalente, sub influenţa timpului, din punct de vedere valoric cu profitul ce se va obţine în viitor,
rezultă că o abordare concretă a proceselor investiţionale, în vederea fundamentării ştiinţifice a
deciziei, necesită analiza lor dinamică, adică ţinând seama de influenţa multiplicatoare a
factorului timp.
Stabilirea eficienţei investiţiilor presupune studierea rezultatelor obţinute prin
consumarea acestora, deci este necesar să analizăm influenţa factorului timp şi în perioada de
exploatare a capitalului fix creat.
Pentru aceasta trebuie făcută o etapizare a fenomenului supus cercetării: perioada în care
se consumă resurse materiale şi umane fără să se obţină venituri (fazele preinvestiţională şi
investiţională) şi perioada în care investiţiile realizează venituri (faza de exploatare).
Teoria financiară indică faptul că în luarea deciziei de investiţie pot fi întâlnite anumite
criterii care duc la folosirea unor metode sau a altora, cum ar fi: maximizarea profitului firmei,
minimizarea termenului de recuperare, reducerea riscului asociat proiectului de investiţii sau
ordonarea optimă a proiectelor mutual exclusive. În general, este acceptat că abordarea dinamică
este o tehnică mult mai bună decât abordarea statică în ceea ce priveşte considerarea acestor
criterii.
Procesul de realizare a investiţiilor şi de recuperare a fondurilor consumate se desfăşoară
în timp, investiţiile şi efectele lor, precum şi nivelul eficienţei, având un pronunţat caracter
dinamic. Legătura dintre timp şi investiţii se manifestă pe multiple planuri, dar cel mai important
este acela de multiplicare a investiţiilor. Aceasta înseamnă că resursele umane şi materiale, atrase
din circuitul economic curent şi imobilizate în procesul investiţional, îşi modifică valoarea pe
măsură ce timpul de imobilizare creşte. Întrucât investiţiile alocate în prezent nu mai sunt
echivalente, sub influenţa timpului, din punct de vedere valoric cu profitul ce se va obţine în viitor,
rezultă că o abordare concretă a proceselor investiţionale, în vederea fundamentării ştiinţifice a
deciziei, necesită analiza lor dinamică, adică ţinând seama de influenţa multiplicatoare a factorului
timp.
Stabilirea eficienţei investiţiilor presupune studierea rezultatelor obţinute prin consumarea
acestora, deci este necesar să analizăm influenţa factorului timp şi în perioada de exploatare a
capitalului fix creat.
Pentru aceasta trebuie făcută o etapizare a fenomenului supus cercetării: perioada în care
se consumă resurse materiale şi umane fără să se obţină venituri (fazele preinvestiţională şi
investiţională) şi perioada în care investiţiile realizează venituri (faza de exploatare).
5.1. Influenţa factorului timp asupra investiţiilor în perioada de edificare a obiectivului
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Aceasta este perioada în care se consumă fondurile fără să se obţină venituri şi se
caracterizează prin imobilizări de resurse umane şi materiale în activităţi cum sunt: elaborarea
studiului de fezabilitate, proiectarea obiectivului şi executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe
şantiere.
Lucrările executate la începutul acestei perioade conduc la imobilizări în special de forţă
de muncă superior calificată, ceea ce reprezintă o pierdere de venit net, atât pentru agentul
economic, cât şi pentru economia naţională. Este necesar ca durata etapei de cercetare-proiectare
să fie cât mai scurtă, dar suficient de mare pentru a asigura calitatea acestor lucrări. Dar aceasta
poate avea şi alte efecte benefice:
– reducerea riscului de uzură morală la viitoarele produse;
– câştigarea pieţelor de desfacere;
– obţinerea unui preţ de vânzare ridicat (cel puţin pentru o perioadă de timp);
– recuperarea investiţiilor în avans faţă de termenul stabilit etc.
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj, se consumă fonduri mari, în
special resurse materiale, care sunt imobilizate treptat pe şantier şi puse în operă, ajungând în final
ca întreg fondul de investiţii să fie imobilizat. Şi în cazul acestor lucrări mărimea imobilizărilor
este influenţată hotărâtor de timpul afectat pentru executarea lor.
Durata de execuţie este aceea în care se consumă cea mai mare parte din valoarea
investiţiei.
Eşalonarea investiţiilor influenţează în mod direct imobilizările de fonduri care reprezintă
pierderi potenţiale pentru economia naţională. În general, investiţiile pot fi eşalonate în mod
crescător (varianta I), uniform (varianta II) sau descrescător (varianta III) (figura nr. 14).

Investiţii

Investiţii

Investiţii

1

2

3 Anii

1

2

1

3 Anii

2

3 Anii

Varianta III
Varianta I
Varianta II
Figura nr. 14 – Evaluarea crescătoare, uniformă şi descrescătoare a investiţiilor
Deoarece o sumă cheltuită rămâne imobilizată până la începutul funcţionării obiectivului
şi chiar peste acest moment, până la recuperarea efectivă, varianta mai convenabilă este varianta I
la care imobilizările sunt cele mai mici.
Pentru evaluarea eficienţei economice pe această perioadă, prin prisma mărimii
imobilizărilor şi a pierderilor datorate acestor imobilizări, se folosesc o serie de indicatori şi
anume:

1. Mărimea imobilizărilor totale
Un fond de investiţii alocat într-un an h va rămâne imobilizat până la sfârşitul perioadei de
execuţie a obiectivului (figura nr. 15).
Anul de imobilizare
Investiţia
I1

1

2

3

…

h

…

d-1

d

I1

I1

I1

…

I1

…

I1

I1
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I2
I3

I2

I2
I3



…
…



Ih

I2
I3

…
…

I2
I3

I2
I3









Ih

…

Ih

Ih







Id-1

Id-1
Id


Id-1
Id
Figura nr. 15 – Imobilizarea fondurilor de investiţii

Mărimea imobilizărilor totale de investiţii se obţine însumând toate elementele matricei,
adică:
d

M i   I h d  h  k  , în care:
h 1

Mi – mărimea imobilizărilor totale;
Ih – fondul de investiţii cheltuit în anul h;
d – durata de execuţie a obiectivului;
k – factor de corecţie, care poate lua valorile 0, 1/2 sau 1 în funcţie de momentul la care se
consideră că s-a cheltuit investiţia, sfârşitul anului, mijlocul sau începutul anului.
Astfel, vom avea:
– în cazul cheltuirii resurselor la începutul anului:
d

M i   I h d  h  1
h 1

–

în cazul cheltuirii resurselor la mijlocul anului:
d
1

Mi   Ih  d  h  
h 1 
2

–

în cazul cheltuirii resurselor la sfârşitul anului:
d

M i   I h d  h 
h 1

Fiecare beneficiar, constructor sau alt factor care contribuie la realizarea procesului
investiţional, se preocupă pentru darea parţială în folosinţă a unor capacităţi de producţie, care să
ducă atât la diminuarea imobilizărilor de fonduri, cât şi la obţinerea unei producţii suplimentare.
În acest caz, mărimea totală a imobilizărilor se va calcula cu formula:
j 1

d

h 1

h j

M i'   I h d  h  k    I h' d  h  k  , în care:
'
i

M – mărimea imobilizărilor;

I

j – anul punerii în funcţiune a capacităţii parţiale;
I 'h - valoarea investiţiei corectată cu profitul obţinut în anul h al edificării obiectivului

'
h

 I h  Ph  .

2. Imobilizarea specifică
În cazurile în care variantele de investiţii care se compară nu prevăd aceeaşi capacitatea de
producţie, varianta care prevede capacitatea mare de producţie va necesita şi fonduri mai mari de
investiţii în raport cu celelalte variante, ceea ce va conduce, implicit, la o valoare mai mare a
imobilizărilor totale de fonduri. De aceea, decizia de investiţii poate fi eronată dacă este bazată
numai pe minimizarea indicatorului menţionat.
De aceea se utilizează indicatorul imobilizarea specifică, care se calculează cu formula:
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d

 I h d  h  k 

m j  h 1

q

în care q – capacitatea de producţie.
Indicatorul astfel calculat exprimă imobilizarea ce revine la o unitate de capacitate de
producţie. Uneori, acest indicator se mai poate stabili şi în funcţie de valoarea producţiei şi exprimă
imobilizarea ce revine la un leu producţie.
Indicatorul astfel calculat are avantajul că surprinde şi influenţa modificării structurii
producţiei, dacă aceasta diferă între variantele supuse analizei.
În cazul în care se dau parţial în folosinţă capacităţi de producţie, imobilizarea specifică se
calculează cu formula:

mi 

j1

d

h 1

h j

 I h d  h  k    I h d  h  k 
'

q sau Q 

3. Imobilizarea medie anuală
Acest indicator exprimă nivelul imobilizării medii anuale şi se calculează ca raport între
mărimea imobilizării totale şi durata de execuţie. Se calculează pentru a asigura comparabilitatea
între variante atunci când duratele de execuţie a acestora sunt diferite.

 I h d  h  k 
d

ma 

Mi

di

h 1

di

, unde:

ma – imobilizarea medie anuală;
Mi – mărimea imobilizărilor totale;
di – duratele de execuţie.
4. Efectul economic al imobilizărilor (Pierderea din imobilizări)
Acest indicator reflectă efectul nerealizat ca urmare a scoaterii din circuitul productiv a
resurselor investiţionale, prin relaţia:

E i  e   I h d  h  k 
d

h 1

De obicei se foloseşte relaţia:

E i  e   I h d  h  1 , în care:
d

h 1

Ei – efectul economic al imobilizărilor (pierderea din imobilizări);
e – coeficientul de eficienţă economică a obiectivului respectiv;
i – varianta de investiţie.
Relaţia de calcul a coeficientului e a fost prezentată în capitolul anterior.
5. Efectul economic specific al imobilizărilor
Pentru asigurarea comparabilităţii variantelor:

i 

Ei
.
q

Indicatorul astfel calculat exprimă efectul economic nerealizat (sau pierderea) ce revine la
o unitate de capacitate.
6. Efectul economic al reducerii duratei de execuţie
În analiza economică este important să se sublinieze care vor fi avantajele
întreprinzătorului în cazul în care constructorul reduce durata de execuţie prevăzută în contract.
57

Reducerea duratei de execuţie a obiectivului de investiţii contribuie la micşorarea
imobilizărilor şi, deci, la creşterea venitului net. Efectul economic al reducerii duratei de execuţie
(Ed) se poate determina cu ajutorul relaţiei:
E d  e  M f d p  d , în care:
Ed – efectule economic al reducerii duratei de execuţie a investiţiei;
e – coeficientul de eficienţă economică a obiectivului respectiv;
Mf – valoarea mijloacelor fixe;
dp – durata de execuţie programată;
d – durata de execuţie realizată.





5.2. Aplicaţie practică
Un proiect de investiţii în două variante este caracterizat de următorii indicatori tehnicoeconomici:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicator

UM

Capacitatea de producţie
Venitul anual
Cheltuieli anuale de producţie
Durata de funcţionare eficientă
Valoarea investiţiei
din care: anul I
anul II

t
mii lei
mii lei
ani
mii lei
mii lei
mii lei

Varianta
I
2000
300.000
210.000
15
200.000
100.000
100.000

II
2500
350.000
250.000
15
250.000
100.000
150.000

Să se evidenţieze varianta optimă prin prisma indicatorilor imobilizărilor ştiind că resursele
sunt cheltuite la jumătatea anului.
a) Mărimea imobilizărilor depinde de volumul cheltuielilor de investiţii, durata de
realizare a obiectivului şi modul de eşalonare a acestor cheltuieli în timp.

M i   I h d  h  k  , unde:
d

h 1

Mi – mărimea imobilizărilor totale;
Ih – investiţia din anul h de realizare;
d – durata de realizare a obiectivului;
k – coeficient care poate lua valoarea 0 dacă resursele sunt cheltuite la sfârşitul anului, 1
dacă investiţia se realizează la începutul anului şi 0,5 atunci când resursele sunt cheltuite la
jumătatea anului.
MI = 100.000(2–1+0,5) + 100.000(2–2+0,5)=
= 100.000  1,5  100.000  0,5  200.000 mii lei
MII = 100.000(2–1+0,5) + 150.000(2–2+0,5) =
= 100.000  1,5  150.000  0,5  225.000 mii lei
Se observă un volum mai mare de imobilizări la varianta a II-a ca urmare a efortului
suplimentar de investiţii.
b) Imobilizarea specifică (mi) se calculează cu ajutorul relaţiei:

mi 

Mi
, în care:
qi

mi – imobilizarea specifică;
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Mi – mărimea imobilizărilor totale;
qi – capacitatea de producţie proiectată;
i – varianta de proiect.

200.000
 100 lei imobilizaţi/tonă
2.000
225.000
m II 
 90 lei imobilizaţi/tonă
2.500

mI 

c) Efectul economic al imobilizărilor exprimă efectul nerealizat ca urmare a imobilizării
fondurilor respective.
E  e  M , unde:
e – coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor a proiectelor de investiţii sau eficienţa
medie pe ramură.

PhI 300.000  210.000 90.000


 0,45 lei profit anual/1 leu investit
I tI
200.000
200.000
P
350.000  250.000 100.000
e II  hII 

 0,40 lei profit anual/1 leu investit
I tII
250.000
250.000
E I  e I  M I  0,45  200.000  90.000 mii lei
E II  e II  M II  0,40  225.000  90.000 mii lei

eI 

Se observă că efectul nerealizat este acelaşi în ambele variante de investiţii.
Dacă vom considera eficienţa medie pe ramură ca fiind 0,15, atunci:
E I  e I  M I  0,15  200.000  30.000 mii lei
E II  e II  M II  0,15  225.000  33.750 mii lei
Se observă că efectul nerealizat este mai mare în varianta II; ca urmare a unor imobilizări
mai mari, acestea din urmă fiind determinate de un volum de investiţii mai mare.
d) Efectul economic al imobilizărilor specific exprimă efectul economic al imobilizărilor
ce revin la 1 leu investit.
În prima variantă:

EI
90.000

e


 0,45 lei / 1 leu investit
I

I tI 200.000
E

e  
It
e  E II  90.000  0,36 lei / 1 leu investit
 II I tII 250.000
sau

30.000

eI 
 0,15 lei / 1 leu investit

E

200.000
e  
It
e  33.750  0,135 lei / 1 leu investit
 II 250.000
În urma calculului acestor patru indicatori, apreciem că varianta II este varianta optimă.
5.3. Tehnica discontării. Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienţei economice a
investiţiilor
Principiile discontării
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În calculele de eficienţă economică se compară mărimea profitului ce se preconizează a fi
obţinut dintr-o acţiune productivă, cu fondurile de investiţii necesare. Dar, până acum nu s-a ţinut
seama de faptul că fondurile de investiţii se cheltuiesc într-o anumită perioadă, iar profitul se obţine
într-o altă perioadă. Mai mult, fondurile de investiţii se cheltuiesc într-o perioadă relativ scurtă, de
1-2 ani, iar profitul se obţine pe parcursul unei perioade îndelungate, de 15-20 ani, în cazul
utilajelor şi 60-80 ani în cazul clădirilor. Timpul acţionează ca un factor distinct, proces care, în
acest domeniu, se cunoaşte sub denumirea de influenţa factorului timp asupra investiţiilor şi
rezultatelor lor, ceea ce înseamnă o analiză dinamică.
Deoarece în analiza dinamică se aduc toate valorile dispersate în timp la un singur moment,
acest proces poartă numele de actualizare sau discontare.
Întreaga tehnică a discontării se bazează pe următorul raţionament: o sumă de un leu care
este investită productiv într-un anumit domeniu la începutul unui an, după trecerea acestui an, ca
urmare a folosirii ei va aduce un profit a. În anul următor, fondul utilizat va fi 1+a, iar rezultatul
este 1  a  ş.a.m.d., astfel încât după h ani suma de un leu devine 1  a  , adică, la începutul
anului I: 1 lei, la sfârşitul anului I obţinem 1  1  a  1  a  lei; la sfârşitul anului II se obţine
2

h

1  a   a 1  a   1  a 2 , la sfârşitul
h
astfel că după h ani obţinem 1  a  lei.

anului III: 1  a   a 1  a   1  a  ş.a.m.d.,
2

2

3

În consecinţă, o investiţie de 1 leu făcută astăzi echivalează peste h ani nu cu o sumă de un

leu, ci de 1  a  lei, dacă ţinem seama de influenţa factorului timp.
h

Expresia 1  a  se numeşte factor de fructificare şi se notează cu z’. Factorul de
fructificare z’ se foloseşte la aducerea în prezent a unor sume investite în trecut sau la ducerea din
prezent a sumelor investite, spre viitor, mărind aceste sume, deoarece întotdeauna z’ > 1.
Problema se pune şi invers, adică, dacă un leu investit în prezent devine peste h ani
h

1  a h , atunci, valoarea actuală (prezentă) a unui leu ce se va obţine în anul h va fi:

1

1  a h

.

Acesta este tocmai factorul de actualizare z folosit la aducerea în prezent din viitor a sumei de
un leu; z şi z’ se numesc factori de discontare.
Factorul de actualizare

1

1  a h

se foloseşte la aducerea în prezent a unor sume ce se vor

realiza în viitor, micşorând aceste sume, deoarece z < 1.
Dacă se notează cu x – suma investită în prezent şi cu y – suma totală acumulată peste h
ani, atunci vom avea y  x 1  a  de unde x 
h

y

1  a h

, în care x reprezintă valoarea actuală

a y lei obţinuţi în anul h.
Simbolul a reprezintă eficienţa anuală a sumei unitare cheltuite; el corespunde eficienţei
medii obţinute la obiective similare, din ramura sau subramura unde se cheltuieşte suma respectivă
şi, în literatura de specialitate, este denumit coeficient de actualizare.
Semnificaţia economică a coeficientului a este următoarea: el reprezintă profitul ce poate
fi obţinut într-un an, ca urmare a sumei de un leu, investită productiv la începutul acelui an.
Atenţie: mărimea acestui coeficient nu trebuie pusă pe seama modificării preţurilor, care poate
surveni în perioada îndelungată pentru care el se aplică. Mărimea lui decurge din proprietatea
fundamentală a oricărui proces economic ca, în urma desfăşurării unei activităţi productive,
rezultatul să compenseze integral resursele consumate şi, pe deasupra, să se obţină un profit pentru
societate şi pentru agentul economic care a desfăşurat activitatea respectivă.
Specialiştii estimează că în condiţii normale, mărimea acestui coeficient pe ansamblul
economie naţionale este de 0,15 sau 15 (cu diferenţieri pe ramuri sau subramuri).
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În cazul în care se apreciază că în perioadele următoare va interveni o inflaţie pe piaţa
internă sau internaţională, o sporire considerabilă a dobânzilor la capital sau când investiţiile se
efectuează în condiţii de risc accentuat, rezultatele finale trebuie corectate în mod corespunzător.
Revenind la expresiile y  x 1  a  şi x 
h

y
şi ţinând seama că a > 0, rezultă că
1  a h

întotdeauna între x şi y există relaţia x < y. Aceasta se interpretează astfel: în calculele pe care le
efectuăm este necesar să avem în vedere că sumele viitoare trebuie să fie mai mari ca sumele
actuale, pentru a se asigura comparabilitatea lor, ţinând seama de influenţa factorului timp.
De fapt, calculele dinamice se bazează pe formula dobânzii compuse, cu o precizare: pentru
calculele de eficienţă economică a investiţilor se recurge la o convenţie: deşi într-un an fondurile
de investiţii se cheltuiesc în 365 zile, vom considera că fenomenul investiţional are loc într-o
singură zi, la data de 31 decembrie a anului respectiv şi, de asemenea, la obţinerea profitului: deşi
procesul de producţie şi de vânzare a produselor are loc zilnic, vom considera că profitul se obţine
într-o singură zi a anului, şi anume, la 31 decembrie.
În continuare vom stabili formulele de principiu utilizate în calculele de actualizare
plecând de la indicatorul randamentul economic al investiţiilor, calculat în forma statică astfel:

R

Pt
 1 , unde:
It

Pt – profitul total;
It – investiţia totală.
Randamentul economic al investiţiilor, în formă dinamică, se calculează cu relaţia:

Ra 

Pt a
I ta

 1 , în care:

R a , Pt a , I t a reprezintă valorile actualizate la acelaşi moment.
Considerăm că ne aflăm la momentul punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii. În
acest caz, profitul se va actualiza folosind factorul de actualizare z, respectiv:
D

D

1

h 1

h 1

1  a h

Ptp   z  Ph  
a

 Ph , în care:

Ptpa – profitul total actualizat la momentul punerii în funcţiune a obiectivului;
D – durata de funcţionare a viitorului obiectiv;
Ph – profitul anual;
a – coeficientul de actualizare.
Investiţiile actualizate se calculează astfel:
d 1

d 1

h 0

h 0

I pt   z'I h   1  a h  I h , în care:
a
p
ta

I – investiţiile totale actualizate la momentul punerii în funcţiune a obiectivului;
z’ – factorul de fructificare;
d – durata de execuţie a obiectivului şi în care se consumă resursele investiţionale;
Ih – investiţiile anuale.
Utilizarea factorului z sau z’ depinde de poziţia anului respectiv faţă de momentul de
referinţă. Astfel, dacă o valoare (fie investiţie, fie profit) a fost înregistrată într-un an, iar anul
respectiv precede momentul de referinţă, atunci acea valoare se actualizează cu factorul de
fructificare z’. Invers, dacă valoarea în cauză s-a realizat într-un an situat după momentul de
referinţă, atunci se aplică factorul de actualizare z.
Remarcă importantă: În cazul aplicării factorului de actualizare, h ia valorile 1, 2, …, t, iar
atunci când se aplică factorul de fructificare, h ia valorile 0, 1, 2, …, t–1, unde t reprezintă
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intervalul de timp cuprins între momentul la care se face actualizarea şi momentul în care se obţine
ultima sumă ce se actualizează. Valoarea 0 pentru h, în cazul folosirii factorului de fructificare (z’)
se exprimă prin faptul că suma ce urmează a fi actualizată a fost înregistrată la sfârşitul anului.
În activitatea practică, indicatorii ce se actualizează – profit, costuri, producţie etc. – se
consideră adeseori ca fiind constanţi pe întreaga perioadă a lor.
Astfel, dacă:

1
 Ph
h
h 1 1  a 
D

Ptpa  

şi considerând Ph constant, atunci relaţia devine:

1
 Ph  S
h
h 1 1  a 
D

Ptpa  Ph  

p

În formula de mai sus, simbolul de la exponentul lui Pt a (adică p), reprezintă momentul la
care se face actualizarea.
Desfăşurând suma S rezultă:

S

1
1
1
, care este o progresie geometrică având raţia:


2
1  a 1  a 
1  a D

1  a   1 , rezultat obţinut după aplicarea formulei:
1
a cărei sumă este: S 
q
D
1 a
a 1  a 
D

1  qn
Sp  a 1 
, în care:
1 q
Sp – suma unei progresii geometrice;
a1 – primul termen al sumei;
q – raţia sumei;
n – numărul de termeni ai progresiei geometrice.
Deci în cazul în care profitul anual este egal pe întreaga perioadă de funcţionare a
obiectivului, profitul total actualizat este:
D

1 a 1
, în care:
P  Ph 
D
a 1  a 
1  a D  1 – suma factorilor de actualizare 1
D
1  a h
a 1  a 
p
ta

pentru D ani. Valorile se găsesc în

tabele speciale.
Pentru analizarea la un moment viitor a profitului, de exemplu scoaterea din funcţiune a
obiectivului, se va folosi factorul de fructificare, deoarece în acest caz anii preced momentul de
referinţă.
Rezultă:
D 1

Ptva  Ph   1  a   Ph  s
h

0

Dacă vom dezvolta suma s, avem:

s  1  1  a   1  a     1  a 
1

2

D 1

Aplicând formula de calcula sumei unei progresii geometrice, rezultă:
D

1 a 1
s
.

a

Deci, dacă profitul anual este egal pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului,
acesta, actualizat, se poate calcula astfel:
62

P  Ph
v
ta

D

1 a 1
.


a

5.4. Momente de referinţă ale actualizării
Calculele de actualizare se pot efectua la orice moment, chiar anterior sau posterior
perioadei în care se execută lucrările de investiţii. Numim data la care se face actualizarea moment
de referinţă.
Principalele momente de referinţă din viaţa economică a unui obiectiv sunt:
m – momentul adoptării deciziei de investiţii;
n – momentul începerii lucrărilor de investiţii;
p – momentul punerii în funcţiune a noului capital fix;
u – momentul începerii restituirii creditului;
v – momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix.
Grafic, aceste momente de referinţă şi perioadele pe care le delimitează se reprezintă astfel
(figura nr. 16):
g

D

d
f

m

n

u

p

v

timpul

Figura nr. 16 – Momente de referinţă ale actualizării
Cele patru perioade pe grafic semnifică:
g – perioada de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivului de
investiţii, de obţinere a avizelor şi aprobărilor necesare realizării obiectivului;
d – durata de execuţie a lucrărilor de investiţii pe şantier;
f – perioada de graţie (sau de răgaz) scursă între momentul punerii în funcţiune şi începerea
restituirii creditelor primite;
D – durata eficientă de funcţionare a obiectivului de investiţii.
Pentru determinarea unui indicator de eficienţă economică a investiţiilor în formă
dinamică, la orice moment de referinţă, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
1) Se stabileşte indicatorul pe care dorim să-l actualizăm şi se calculează mărimea sa în
formă statică pentru a o putea, în final, compara cu mărimea dinamică.
2) Se stabileşte momentul de referinţă la care se face actualizarea, se reprezintă pe o axă
orizontală (axa timpului) numai trei din cele cinci momente n, p şi v. Dacă momentul
de referinţă este m sau n, se înscrie şi acest moment pe axa respectivă. Se notează
momentul de referinţă ales cu 0.
3) Se înscrie indicatorul (profit sau investiţie) pe axa reprezentată.
4) Se trasează triunghiul actualizării (pentru investiţii şi profit). Se stabileşte formula de
calcul ce se va aplica.
5) Se aplică formulele de calcul.
6) Se compară datele actualizate cu cele stabilite iniţial, în formă statică, şi se trag
concluziile ce se impun.
5.4.1. Actualizarea la momentul luării deciziei (m)
La început, înscriem pe axa timpului momentele n, p şi v. Întrucât momentul de referinţă
ales (m) nu figurează printre acestea, înscriem pe axa timpului şi momentul m.
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Apoi, se trasează triunghiurile actualizării şi se notează prin haşurare intervalele pe care se
găsesc indicatorii ce urmează a fi calculaţi. Întotdeauna triunghiurile actualizării vor fi cu vârful
în stânga şi baza în dreapta.
Aşa cum sunt orientate vârfurile triunghiurilor, la momentul m, ne semnifică micşorarea
sumelor respective, prin actualizarea la momentul luării deciziei. Vom actualiza investiţiile,
profitul, randamentul economic al investiţiilor şi termenul de recuperare a investiţiilor (figura nr.
17).
g
m=0

d

D
p

n

v

Timpul

I

P
Figura nr. 17 – Momentul de referinţă şi triunghiurile actualizării
1. Investiţiile totale actualizate
Se observă că investiţiile se eşalonează pe o perioadă care, în raport cu momentul de
referinţă ales (m), este viitoare. În consecinţă, investiţiile actuale se vor micşora folosind factorul
de actualizare z:

1
 I h , în care:
h
h 1 1  a 

g d

I mta  

I mta – investiţia actualizată la momentul luării deciziei.
După cum se observă din figură, pentru perioada de elaborare a documentaţiei de investiţii
nu se cheltuiesc resurse investiţionale. În acest caz, relaţia devine:
g
g d
1
1
1

I


I

 Ih .


h
h
h
h
h
h 1 1  a 
h 1 1  a 
h g 1 1  a 

g d

I mta  

Se urmăreşte ca această valoare să fie cât mai apropiată de valoarea lor statică, ceea ce
presupune, în aceleaşi condiţii de eficienţă, reducerea duratelor de proiectare şi de execuţie,
precum şi o imobilizare raţională a fondurilor băneşti, care să asigure un consum mai mare de
resurse investiţionale în ultima parte de execuţie a investiţiei.

2. Profitul actualizat
Şi pentru profit perioada de realizare este o perioadă viitoare faţă de momentul luării
deciziei, fapt ce presupune actualizarea profitului prin folosirea factorului de actualizare z.
Formula de calcul este:
g d  D

Ptma  

h 1

1
 P , în care:
1  a h h

Ptma – profitul total actualizat la momentul luării deciziei.
În perioada de elaborare a documentaţiei tehnico-economice (g) şi în perioada de execuţie
a obiectivului (d) nu se obţine profit, ceea ce impune ca acest fapt să se reflecte în formula
profitului actualizat.
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g d  D

Ptma  

h 1

g d
g d  D
1
1
1

P


P

 Ph .


h
h
h
h
h
h 1 1  a 
h g  d 1 1  a 
1  a 

Profitul actualizat la momentul luării deciziei arată cu cât echivalează în acest moment
profitul realizat pe întreaga durată de funcţionare a obiectivului.
În practica economică se consideră că profitul anual este constant în timp (P h – constant)
ceea ce favorizează aplicarea unei formule restrânse, prin folosirea sumei S a unei progresii
geometrice:

1  a   1
1
1
P  Ph  

P


h
h
h g  d 1 1  a 
1  a gd a 1  a D
D

g d  D

m
ta

Această relaţie are avantajul că reduce calculele şi asigură, prin relaţia matematică,
comparaţia dintre profitul actualizat la diverse momente de referinţă. Pentru investiţii, de obicei,
nu se utilizează o relaţie restrânsă, deoarece ele diferă de la o perioadă la alta, iar atunci când nu
diferă, durata de realizare este mai mică, fapt ce nu justifică utilizarea formulei restrânse.
3. Randamentul economic al investiţiilor
Static:

R

Pt
 1 , în care:
It

Pt – profitul total;
It – investiţia totală.
În formă dinamică,

Ra 

Pt a
I ta

 1 , în care:

Ra – randamentul economic actualizat;
Pt a – profitul total actualizat;

I t a – investiţia totală actualizată.
Doi indicatori actualizaţi se pot compara dacă actualizarea s-a făcut la acelaşi moment de
referinţă. Pentru stabilirea formulei de calcul a randamentului economic actualizat la momentul
luării deciziei se pleacă de la relaţia:

R 
m
a

Ptm
a

I mt

 1 , unde:

a

m
a
m
ta

R – randamentul economic actualizat la momentul luării deciziei;

P – profitul total actualizat la momentul luării deciziei;
I mta – investiţia totală actualizată la momentul luării deciziei.
Pentru calculul randamentului economic actualizat al investiţiilor se pot folosi două relaţii,
după cum profitul se modifică în timp sau rămâne constant:
g d  D

1
 Ph
h
h g  d 1 1  a 
m
R a  g d
 1 sau
1
 Ih

h
h g 1 1  a 
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1  a   1  P
1

h
g d
D

1 a
a 1  a 
m
Ra 
g d
1
 Ih

h
h g 1 1  a 
D

Prima relaţie prezentată poate fi folosită întotdeauna, indiferent de evoluţia profitului
anual, iar cea de-a doua numai în cazul în care profitul anual este constant pe întreaga durată de
funcţionare a obiectivului (D).
Întotdeauna, randamentul economic al investiţiilor în formă dinamică este mai mic decât
cel în formă statică, reflectând mai corect eficienţa economică a investiţiilor.
4. Termenul actualizat de recuperare a investiţiilor
Formula de calcul a termenului de recuperare static este:

T

It
Ph
g  d  Ta

I t  T  Ph  I t   Ph , folosită atunci când profitul nu este egal în timp.
h g  d 1

Pentru a calcula termenul actualizat de recuperare a investiţiilor vom pune condiţia ca
investiţiile totale actualizate să fie egale cu profitul actualizat, însumat pe durata de recuperare a
investiţiei.
Pentru momentul luării deciziei avem:

1
 Ph .
h
h g  d 1 1  a 
g  d  Tam

I  
m
ta

Singurul termen necunoscut în relaţia de mai sus este termenul actualizat de recuperare a
m
investiţiilor Ta care se obţine prin încercări succesive.
În cazul practic, când profitul anual este considerat a fi constant, formula devine:

 

T
1  a   1
Ph
1
Ph
I 




g d
h
g d
T
1  a  h 1 1  a  1  a 
a 1  a 
Tam

m
a

m
ta

m
a

De aici se urmăreşte aflarea lui 1  a 

Tam

I mt 1  a 

g d

a

 a 1  a 

Tam

 Ph 1  a   Ph

de unde:

Ph 1  a   I mt 1  a 

g d

Tam

1  a T

m
a

P

h

a

, astfel:

Tam

 a 1  a 

Tam

 a  I mt 1  a 

g d

a

 P

h

 Ph

 1  a 

Tam



Ph
g d
Ph  a  I mt 1  a 
a

şi apoi:

T 
m
a



log Ph  log Ph  a  I mt 1  a 
log1  a 

g d

a

.

Întotdeauna termenul actualizat de recuperare a investiţiilor este mai mare decât cel static,
ceea ce arată că influenţa factorului timp se face în sensul diminuării eficienţei economice.
5.4.2. Actualizarea la momentul începerii lucrărilor de investiţii (n)
Se înscriu pe axa timpului cele trei momente n, p şi v. Cum momentul care ne interesează
se găseşte pe această axă, se pot trasa triunghiurile actualizării. Întrucât toţi anii la care se referă
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procesul economic analizat (perioadele d şi D) reprezintă perioade viitoare faţă de momentul la
care se face actualizarea (n), se va folosi factorul z, aşa cum indică şi vârfurile celor două
triunghiuri (figura nr. 18):
d
D
p

n=0

v

Timp

I

P
Figura nr. 18 – Momentul de referinţă şi triunghiurile actualizării
1. Investiţia totală actualizată

1
 Ih
h
h 1 1  a 
d

I nt  
a

2. Profitul total actualizat
dD

1
 Ph
h
h 1 1  a 

Ptn  
a

În perioada de execuţie a obiectivului, dacă nu se dau parţial în funcţiune capacităţi de
producţie, nu se obţine şi profit, astfel încât avem:
dD

d
dD
1
1
1

P


P

 Ph


h
h
h
h
h
h 1 1  a 
h 1 1  a 
h d 1 1  a 

Ptn  
a

În cazul în care profitul este egal în timp (Ph – constant), profitul total actualizat la
momentul începerii lucrărilor de investiţii se poate scrie;
D
1  a   1
1
1
1
1
P  Ph  

P

 Ph 


h
h
d
h
d
h d 1 1  a 
1  a  h 1 1  a 
1  a  a 1  a D
D

dD

n
ta

3. Randamentul economic al investiţiilor

R 
n
a

Ptn
a

I

n
ta

1

În funcţie de relaţiile deja calculate obţinem:
dD

1
 Ph
h
h d 1 1  a 
n
Ra  d
 1 sau
1
 Ih

h
h 1 1  a 



1  a   1  P
1

h
d
D

1  a  a 1  a 
n
Ra 
1
d
1
 Ih

h
h 1 1  a 
D
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Randamentul economic actualizat la momentul începerii funcţionării obiectivului este egal
cu cel calculat pentru momentul luării deciziei. De altfel, randamentul economic al investiţiilor,
indiferent de momentul de referinţă ales, va avea aceeaşi valoare.
4. Termenul actualizat de recuperare a investiţiilor

I nta

d  Tan

1

h  d 1

1  a h

 

 Ph sau

n
a

1 T
1
I  Ph 
d 
1  a  h 1 1  a h
n
ta

Aplicând formula restrânsă pentru suma factorilor de actualizare:

1  a   1 .
1
I  Ph 

d
1  a  a 1  a T
Tan

n
ta

n
a

Din prima relaţie:

I nt  1  a   a 1  a   Ph  1  a   Ph
Tan

d

Tan

a

Ph 1  a   I nt 1  a   a 1  a   Ph
Tan

Tan

d





a

1  a T

 Ph  I nt 1  a   a  Ph

1  a T



n
a

n
a

d

a

Ph
d
Ph  I nt 1  a   a
a

Prin logaritmare se obţine:

T 
n
a



log Ph  log Ph  I nt 1  a   a
d

a

log1  a 



5. Cheltuieli totale actualizate
În formă statică:
K  I t  Ch  D .
În formă dinamică:

K an  I nt  C nt
a

a

n
ta

I deja am calculat-o.
dD

1
 Ch
h
h 1 1  a 

C nt  
a

Cum în perioada de execuţie a obiectivului economic nu se fac cheltuieli, relaţia devine:
dD

d
dD
1
1
1

Ch


Ch

 Ch .


h
h
h
h 1 1  a 
h 1 1  a 
h d 1 1  a 

C nt  
a

5.4.3. Actualizarea la momentul punerii în funcţiune a noului obiectiv (p)
Grafic, se poate reprezenta astfel (figura nr. 19):
d
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v
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Figura nr. 19 – Momentul de referinţă şi triunghiurile actualizării
Se constată că investiţiile se vor multiplica prin actualizare, iar profitul se va micşora.
1. Investiţiile totale actualizate
Faţă de momentul ales, investiţiile sunt cheltuite într-o perioadă trecută, fapt pentru care
sumele se vor mări folosindu-se factorul de multiplicare (fructificare) z’, astfel:
d 1

d 1

h 0

h 0

I pta   z'  I h   1  a   I h
h

Investiţia astfel calculată exprimă valoarea producţiei ce s-ar fi obţinut în condiţiile în care
investiţiile nu erau imobilizate în cadrul procesului investiţional, ci erau folosite într-o activitate
economică la care nivelul eficienţei economice este egal cu a.
2. Profitul total actualizat
D

1  a 1
p
Pta  Ph 
D
a 1  a 
3. Randamentul economic actualizat al investiţiilor

Ptap
R  p 1
I ta
p
a

4. Termenul actualizat de recuperare a investiţiilor

Tap 

log Ph  logPh  a  I pta 
log1  a 

5.4.4. Actualizarea la momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix (v)
În acest caz utilizăm factorul de fructificare z’, atât pentru investiţii, cât şi pentru profit.
Grafic avem (figura nr. 21):
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Figura nr. 20 – Momentul de referinţă şi triunghiurile actualizării
1. Investiţiile totale actualizate
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d  D 1

I vt   1  a   I h
a

h

h 0

Cum în perioada de funcţionare a obiectivului nu se fac, de fapt, cheltuieli de investiţii,
formula devine:
d  D 1

D 1

d  D 1

h 0

h D

I vt   1  a   I h   1  a h  I h   1  a   I h
a

h

h 0

h

Indicatorul astfel calculat exprimă care ar fi producţia ce s-ar obţine în momentul v, dacă
investiţiile considerate ar fi folosite în procesul de producţie cu o eficienţă economică egală cu a.
2. Profitul total actualizat
D 1

Ptv   1  a   Ph
a

h

h 0

În cazul în care Ph este constant pe toată perioada de funcţionare a capitalului fix, această
relaţie devine:
D 1

P  Ph  1  a   Ph  S  Ph
v
ta

h

h 0

D

1 a 1


a

3. Randamentul economic actualizat al investiţiilor

Ptav
R  v 1
I ta
v
a

4. Termenul de recuperare actualizat



log Ph 1  a   log Ph 1  a   a  I vta
T 
log1  a 
D

v
a

D
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5.5. Indicatorii Băncii Mondiale
Acordarea împrumuturilor de către organismele internaţionale se face pe baza unei
profunde analize a proiectelor de investiţii elaborate de beneficiarul de credite. Banca Mondială
acordă aceste credite numai pentru obiective concrete de investiţii cu o înaltă eficienţă economică.
Caracterizarea eficienţei economice a obiectivelor ce vor fi eventual creditate se face
printr-un sistem de indicatori elaborat special pentru acest scop, de forul financiar al ONU. În
prezent, acest sistem este preluat şi de aproape toate marile bănci finanţatoare de investiţii existente
în lume.
Sistemul de indicatori este format din:
5.5.1. Angajamentul de capital
Acest indicator exprimă costurile totale iniţiale de investiţii, pentru constituirea
capacităţilor de producţie proiectate şi a costurilor ulterioare punerii în funcţiune, pentru
exploatarea acestora, exclusiv amortismentul, exprimate în valoare actuală, la un moment de
referinţă, de regulă momentul începerii lucrărilor de investiţii (n).
Orizontul de timp pentru calculul capitalului angajat este durata de execuţie a lucrărilor de
investiţii (d) şi durata eficientă de funcţionare (D), sau o perioadă de calcul convenţională (de
exemplu, 20 sau 26 de ani).
În activitatea practică, acest indicator se mai numeşte capital angajat.
Angajamentul de capital se determină cu ajutorul relaţiei:
dD

K nt  I nt  C nt   I h  C h  
a

a

a

h 1

1
,
1  a h

în care:

K nta – angajamentul total de capital, actualizat la momentul n;
I nta – costurile totale actualizate la momentul n;
Ih – investiţiile anuale;
Ch – costurile anuale sau cheltuielile anuale;
d – durata de execuţie a lucrărilor de investiţii;
D – durata eficientă de funcţionare.
Dacă toate proiectele sau diversele alternative ale investiţiilor ce se evaluează, au un
orizont de timp de aceeaşi mărime, atunci este asigurată comparabilitatea în timp a proiectelor.
Cunoaşterea angajamentului de capital prezintă interes pentru investitori şi manageri,
deoarece trebuie să se urmărească dacă valoarea actuală totală a cash-flow-ului este mai mare decât
angajamentul de capital. Un proiect are un cost eficient şi este acceptabil dacă:
CFta > Kta,
unde: CFta – cash-flow total actualizat.
Acest indicator răspunde preocupărilor de a atinge scopurile urmărite cu eforturi minime,
determinate de constituirea şi funcţionarea capacităţilor de producţie şi servicii, angajamentul de
capital se recomandă a fi folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiţii
realizate în domeniile de interes public, finanţate de la buget, minim Kta.
Calculul şi analiza acestui indicator este prevăzută de metodologia BIRD şi a altor
organisme financiar-bancare internaţionale, fiind cunoscut sub denumirea de costuri totale
actualizate (Cta).
Exemplu:
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Un proiect de investiţii se caracterizează pe orizontul: d+D=2+10=12 ani prin fluxurile de
investiţii şi de costurile de exploatare, prezentate mai jos. Pentru o rată de actualizare a = 0,50, să
se determine angajamentul total de capital.
– mil. lei –
h

Ih

Ch

Kh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

150
300
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
250
200
180
170
170
170
190
200
210
220

150
300
250
200
180
170
170
170
190
200
210
220

1
1  a h
0,667
0,444
0,296
0,197
0,132
0,088
0,058
0,039
0,026
0,017
0,012
0,007
Kta

Kta
100,05
133,2
74,1
39,5
23,7
14,9
9,9
6,6
4,9
3,5
2,4
1,7
414,45

Valoarea indicatorului angajament de capital este 414,45 mil. lei.
5.5.2. Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate
Analiza venituri-costuri se bazează pe evaluarea raportului şi diferenţei absolute dintre
veniturile totale actualizate (Vta) şi costurile totale actualizate reprezentate prin capitalul angajat
actualizat (Kta), pentru n = 0.
dD

V ta   Vh 
h 1

1
,
1  a h

dD

K ta   I h  C h  
h 1

1
1  a h

În abordarea statică a problemelor, adică pentru o rată de actualizare a = 0, avantajul net
actualizat al proiectului va fi:
ANt = Vt – Kt
Operând cu valori actualizate cumulate, la o anumită rată de actualizare (a), avantajul net
actualizat al investitorului la proiectul dat va fi:
ANta = Vta – Kta
Dacă Vt = Kt, respectiv Vta = Kta

r

Vt
V
 1; ra  ta  1,
Kt
K ta

ceea ce indică faptul că proiectul de investiţii nu produce nici avantaje, nici pierderi, deci
investitorul nu câştigă nimic.
Când Vt < Kt, respectiv Vta < Kta, raportul venituri-costuri este subunitar:

Vt
 1,
Kt

Vta
1
K ta
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proiectul produce pierderi, costurile nu se recuperează, iar acesta trebuie respins deoarece nu este
eficient. Dacă

Vta
 1 , nu are rost să mai calculăm ceilalţi indicatori de analiză dinamică a
K ta

eficienţei economice a investiţiilor.
Dacă Vt > Kt, respectiv Vta > Kta, raportul dintre venituri şi costuri este supraunitar
1,

Vt
>
Kt

Vta
> 1, ceea ce exprimă faptul că proiectul este eficient, acceptabil şi se poate continua analiza.
K ta

Având în vedere că analiza acestui indicator se referă la un orizont de timp îndelungat, că
Vh şi Ch sunt valori previzionate, pentru a contracara eventualele perturbări şi deformări ale
indicatorului ra, pentru a reţine un proiect este nevoie ca ra să fie cu mult mai mare ca 1.
Trebuie subliniat faptul că raportul

Vta
este sensibil la mărimea ratelor de actualizare.
K ta

Exemplu:
Aplicarea unui proiect necesită costuri de investiţii care însumează 100 milioane lei. Durata
de realizare a lucrărilor d = 3 ani. Investiţiile se eşalonează astfel: anul 1 – 20 milioane lei; anul 2
– 30 milioane lei; anul 3 – 50 milioane lei. Durata de funcţionare eficientă D = 10 ani. Nivelul
costurilor anuale de exploatare Ch şi ale veniturilor Vh sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Orizontul de timp pentru analiză d + D = 3 + 10 = 13 ani.
h
Vh
Ih
Ch
Kh
1
–
20
–
20
2
–
30
–
30
3
–
50
–
50
4
68
–
70
70
5
95
–
90
90
6
115
–
85
85
7
117
–
85
85
8
120
–
85
85
9
120
–
85
85
10
118
–
85
85
11
117
–
87
87
12
115
–
88
88
13
110
–
90
90
Total
1095
100
850
950
În tabelul următor se prezintă valorile actualizate totale ale veniturilor şi costurilor, raportul
venituri-costuri şi diferenţa absolută între Vh şi Ch, determinate pentru diferite rate de actualizare.
a=0
Valoarea actualizată a
veniturilor – Vta –
Costuri totale actualizate
– Kta –

Vta
K ta
Vta – Kta

a=0,02

a=0,05

a=0,10

a=0,20

a=0,25

1095

922,61

721,2

492,15

251,19

186,66

950

813,01

653,67

468,81

268,37

212,86

1,153

1,137

1,103

1,05

0,936

0,869

145

109,6

67,53

23,24

–17,18

–26,2
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Din analiza rezultatelor obţinute se desprinde ideea că mărimea ratei de actualizare folosite,
pe de o parte, şi valoarea raportului venituri-costuri (sau diferenţa absolută între venituri şi costuri),
pe de altă parte, se stabilesc următoarele;
1. cu cât mărimea ratei de actualizare este mai mică (a  0), cu atât creşte valoarea
raportului venituri-costuri şi a avantajului net (Vta – Kta);
Pentru a = 0, Vta  Vt   Vh ; K ta  I t   C h , iar

Vta
şi Vta  K ta iau valori maxime.
K ta
2. pe măsură ce creşte mărimea ratei de actualizare folosite în calcule, raportul
mărimea absolută a avantajului economic net scad, raportul

Vta
şi
K ta

Vta
poate deveni chiar
K ta

subunitar, iar (Vta – Kta) ia valori negative.
Raportul venituri-costuri este utilizat, de multe ori, în calitate de criteriu de decizie în
investiţii.
Se consideră ca fiind eficientă, optimă, acea variantă sau acel proiect care asigură o valoare
maximă a indicatorului raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate:

ra 

Vta
 max (obţinerea unui venit cât mai mare pe unitate de costuri totale).
K ta

5.5.3. Venitul net actualizat (valoarea actualizată netă totală)
Venitul net actualizat constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economică şi
financiară a oricărui proiect de investiţii.
Indicatorul VNta caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj economic al unui
proiect de investiţii, câştigul, răsplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit în
proiectul respectiv, exprimat fie sub formă de cash-flow în valoare actuală, fie ca valoare netă
actualizată [29].
Definit în raport de cash-flow, indicatorul VNta realizează compararea între cash-flow-ul
total actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui proiect sau variante de proiect de
investiţii (CFta) şi efortul investiţional total generat de acel proiect, exprimat tot în valoare
actualizată (Ita).
Momentul de referinţă pentru calculul valorii actuale totale a investiţiei şi cash-flow-ului
este momentul începerii lucrărilor (n = 0).
VNta este un indicator integral de eficienţă economică a investiţiilor de tipul diferenţei şi
pune în evidenţă surplusul total de cash-flow în raport cu costul investiţiei, toate exprimate în
valori actuale.
Când durata de realizare a proiectului de investiţii este scurtă, sub un an, iar exploatarea
investiţiilor, utilajelor, a capacităţilor de producţie şi servicii începe imediat, în acelaşi an:
D

VN ta  I t   CFh 
h 1

1
, unde CFh = Ph + Ah.
1  a h

Dacă durata de execuţie este mai mare de un an:
d

VN ta    I h 
h 1

D
1
1
1

 CFh 
.
h
d 
1  a  1  a  h 1
1  a h

Definit prin intermediul valorii nete, VNta exprimă suma algebrică a valorii nete actualizate
pe orizontul de timp (d+D).
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Prin valoarea netă anuală, pentru fiecare an h, h  d  D  , se înţelege diferenţa dintre
volumul anual al veniturilor generate şi previzionate la un proiect de investiţii şi al costurilor totale,
de investiţii şi de exploatare, din anul h (Ih+Ch=Kh):
VN h  Vh  I h  C h   Vh  K h .
Deci
dD

VN ta   VN h 
h 1

1
.
1  a h

Exemplu:
Un proiect de investiţii necesită un volum de investiţii de 500 mil. lei. În anul h = 10 pe
orizontul de timp previzionat se fac investiţii de modernizare de 150 mil. lei investiţii. Din cele
500 mil. lei investiţi, 110 mil. lei sunt investite în mijloace circulante şi se realizează în anul h =
3.
Durata de execuţie d = 3 ani, dar în anul h = 3 capacitatea funcţionează parţial; investiţiile
de capital amortizabile în al treilea an sunt de 30 mil. lei.
Durata de funcţionare eficientă este de 13 ani (D = 13).
Amortizarea capitalului fix este concepută în strategie liniară.

A 315 

390 mil. lei
 30 mil. lei / an
13 ani

În ultimii 6 ani amortismentul anual sporeşte cu încă 25 mil. lei/an, pentru a amortiza
investiţiile de modernizare (150 mil. lei : 6 ani = 25 mil. lei/an).
Eşalonarea investiţiilor, fluxurile previzionate ale venitului şi costurilor anuale (exclusiv
amortismentele), precum şi ale profitului brut la proiectul considerat pe orizontul de 15 ani se
prezintă ca în tabelul de mai jos:

Anul (h)

Ih

Vh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(100)
(200)
(200)
–
–
–
–
–
–
(150)
–
–
–
–
–

0
0
670
690
710
710
710
705
705
705
735
725
722
710
695

Ch (inclusiv
amortismentul)
0
0
520
480
480
480
480
485
495
500
490
490
492
495
500
75

Ah

Ph

0
0
30
30
30
30
30
30
30
55
55
55
55
55
55

0
0
150
180
200
200
200
190
180
150
190
180
175
160
140

a) Calculul VNta pentru rata de actualizare a = 0,4; n = 0, pe bază de cash-flow:
h

CFh

Ih

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

–
–
180
210
230
230
230
220
210
205
245
235
230
215
195

100
200
200
–
–
–
–
–
–
150
–
–
–
–
–

15

15

h 1

h 1

1
1  0,4h
0,7143
0,510
0,3644
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,035
0,025
0,018
0,013
0,009
0,006
0,005

Iha

CFha

–71,43
–102
–72,88
–
–
–
–
–
–
–3,75
–
–
–
–
–

–
–
62,592
54,6
42,78
30,59
21,85
14,96
7,35
5,125
4,41
3,055
2,07
1,29
0,975

VN ta    I ha   CFha  250,06  254,647  4,587 mil. lei
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b) Calculul VNta (a = 0,40, n = 0) pe baza sumei algebrice a valorii nete actualizate.
h

Vh
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
0
0
670
690
710
710
710
705
705
705
735
722
727
710
695

Kh=Ih+Ch

VNh

3
(100)
(200)
690
480
480
480
480
485
495
650
490
490
492
495
500

4
–100
–200
–20
210
230
230
230
220
210
55
245
235
230
215
195

1
1  0,4h
5
0,7143
0,51
0,3644
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,035
0,025
0,018
0,013
0,009
0,006
0,005

VNta
6
–71,43
–102
–7,288
54,6
42,78
30,59
21,85
14,96
7,35
1,375
4,41
3,055
2,07
1,29
0,975

15

VN ta   VN ha  180,718  185,305  4,587 mil. lei
h 1

Sunt acceptate proiectele sau variantele de proiect caracterizate prin VNta>0. În plan
economic şi financiar, un proiect de investiţii cu VNta pozitiv semnifică faptul că acel proiect are
capacitatea de a rambursa pe perioada duratei de viaţă economică D, capitalul investit, respectiv
că el are o rentabilitate globală, a capitalului iniţial cel puţin egală cu rata de actualizare (a) folosită
în calcule şi de a produce cash-flow în exces, de a asigura obţinerea unei anumite valori nete. Cu
cât VNta este mai mare, cu atât şi rentabilitatea sa este mai mare. Dacă VNta are valoare nulă sau
negativă proiectul este inacceptabil, rentabilitatea sa fiind inferioară ratei de actualizare (e < a);
capitalul respectiv ar putea fi reinvestit cu o rentabilitate egală cu rata de actualizare şi ar aduce
avantaje corespunzătoare mai mari.
Rata de actualizare (a) folosită în calculele VNta îndeplineşte rolul de criteriu de testare a
eficienţei (rentabilităţii) unui proiect de investiţii, de acceptare sau de respingere a unui proiect de
investiţii.
VNta la un proiect devine negativă dacă se alege pentru calcule o rată de actualizare (a)
prea mare, iar proiectul respectiv devine inoportun şi se respinge.
VNta îndeplineşte funcţia de criteriu de decizie de investiţii.
Punctele slabe ale indicatorului VNta sunt:
– nu pune în evidenţă importanţa relativă, comparativă a aportului proiectului respectiv;
– nu permite soluţionarea problemelor de decizie de investiţii când diferă durata de viaţă
economică de la proiect la altul;
– nu ţine seama de mărimea termenului de recuperare (T);
– depinde de mărimea ratei de actualizare (a) folosită în calcule, ceea ce ridică problema
acordării unei atenţii deosebite alegerii acesteia.
De exemplu, la proiectul de investiţii menţionat mai sus pentru:
a = 15%  VNta = +343,75 mil. lei
a = 50%  VNta = –33,71 mil. lei
a = 40%  VNta = 4,337 mil. lei.
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VNta, prin semnificaţia sa, determină valoarea economică a unui proiect de investiţii,
urmărindu-se creşterea acestei valori prin optimizarea deciziei de investiţii după criteriul
maximizării VNta. Deci se preferă proiectele care se caracterizează prin VNta maxim.
5.5.4. Indicele de profitabilitate
Caracterizează nivelul raportului dintre VNta şi fondurile de investiţii care stau la baza
proiectelor de investiţii şi generează acel volum de VNta.
Se pot avea în vedere investiţiile iniţiale (It) sau valoarea actualizată a acestora Ita. Se
exprimă în procente.
La proiectul de investiţii de mai sus vom avea:

K1 

VN ta
4.587.000

 100  0,706%
It
650.000.000

K2 

VN ta
4.587.000

 100  1,834%
I ta
250.060.000

Pentru a exprima acest raport sub formă de indice K actualizat, se foloseşte formula:

Ka 

CFta
VN ta
1
.
I ta
I ta

Deci:

Ka 

254.647.000
4.587.000
 101.834  1 
 1  0,01834  1,01834
250.060.000
250.060.000

Indicele de profitabilitate ne permite să selectăm variantele eficiente de proiect la care Ka
> 1 şi să le ordonăm după valoarea descrescătoare a indicelui Ka.
La proiectele la care Ka = 1, VNta va fi nul. Cu cât indicele de profitabilitate Ka va fi mai
mare, cu atât proiectele sunt mai eficiente, în condiţii echivalente, comparabile din alte puncte de
vedere.
La calculul şi analiza proiectelor de investiţii trebuie apelat ori de câte ori proiectele se
diferenţiază între ele prin efortul investiţional necesar (Ita), deoarece ne permite să luăm în
considerare amploarea investiţiilor, costurile necesare de investiţii, ceea ce nu realizează VNta.
Varianta optimă de proiect este aceea care răspunde criteriului: Ka  maxim.
Indicele de profitabilitate calculat sub forma K1, ordonând proiectele eficiente, ne permite
să elaborăm strategia cea mai avantajoasă de investiţii alegând n proiecte dintre ele, ţinând seama
de restricţiile bugetelor de capital, deci în limitele fondurilor disponibile (I0) pentru finanţarea
investiţiilor folosind, în calitate de criteriu de optimizare a setului de proiecte, maxim de VNta pe
ansamblul proiectelor selectate.
5.5.5. Rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii (RIR)
RIR reprezintă acea rată a dobânzii compuse care atunci când se foloseşte ca rată de
actualizare (a) pentru calculul valorii actuale a fluxurilor de cash-flow şi de investiţii ale
proiectelor face ca suma valorii actuale a cash-flow-ului să fie egală cu suma valorii actuale a
costurilor de investiţii şi, deci, valoarea netă actuală totală să fie nulă:
RIR = a, pentru care VNta(a) = 0.
Deci, la RIR a unui proiect se ajunge atunci când VNta a acelui proiect tinde să devină egală
cu zero.
VNta(a = RIR) = 0, iar

Vta
 1.
K ta
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În sens mai larg, RIR se defineşte ca acea rată de actualizare (a) care face ca pe perioada
(d+D) valoarea actualizată totală a veniturilor din vânzarea produselor să fie egală cu suma
costurilor totale de investiţii şi de exploatare actualizate Kta sau Cta.
La nivelul ratei interne de rentabilitate se ajunge atunci când VNta(a) = 0 şi dacă RIR = a.
Din punt de vedere economic, dacă RIR = a, acest lucru semnifică faptul că proiectul degajă un
cash-flow egal cu capitalul investit şi că pe durata de viaţă economică el asigură o rentabilitate
anuală a, a capitalului, încă neamortizat, existent la începutul fiecărui an.
Pentru a > RIR proiectul de investiţii încetează de a mai fi eficient, deoarece Ita devine mai
mare ca volumul CFta şi VNta va avea valoare negativă (VNta < 0).
Dacă a < RIR, VNta este pozitivă şi deci, proiectul de investiţii devine acceptabil după
condiţia VNta > 0.
Stabilirea RIR derivă direct din calculul valorii nete actuale totale (VNta) dar, de această
dată, mărimea căutată nu este VNta, ci RIR şi nivelul acestuia se identifică prin tatonare, prin
încercări succesive.
Analitic, pentru determinarea RIR se pleacă de la egalitatea Ita = CFta, respectiv de la
ecuaţia:
VNta = –Ita + CFta = 0.
În vederea determinării RIR se calculează VNta corespunzătoare la diverse rate de
actualizare, alese întâmplător. Din aproape în aproape ajungem să stabilim care este acea rată de
actualizare care conduce la anularea VNta. În final, pentru determinarea cu exactitate a RIR se
foloseşte relaţia:

RIR  a min  a max  a min  

VN ta 
,
VN ta   VN ta 

în care:
amin şi amax – rata mai mică respectiv, rata mai mare de actualizare folosite pentru calculul
VNta; diferenţa admisă între ele trebuie să fie de maxim 5 puncte procentuale.
Exemplu:
Un proiect de investiţii de 45 mil. lei; d = 2 ani, D = 7 ani. Fluxul tranşelor anuale de
investiţii şi ale cash-flow-ului sunt cele din tabelul de mai jos.
h
Ih
CFh

1
15
–

2
30
–

3
–
3

4
–
25

5
–
25

6
–
25

7
–
24

8
–
24

9
–
22

Se cere să se calculeze RIR a proiectului de investiţii.
Calculăm VNta pentru o rată de actualizare, aleasă întâmplător, de a = 20%.
Pentru n = 0, vom avea:

I ta  15  1,2 1  30  1,2 2  15  0,833  30  0,694  33,3325 mil. lei
CFta  20  1,2 3  251,2 4  1,2 5  1,2 6   241,2 7  1,2 8   22  1,2 9 
 20  0,593  250,5  0,42  0,352  240,3  0,25  22  0,21 
 61,47 mil. lei
Observăm că nu se respectă egalitatea Ita = CFta. Pentru a = 20%, Ita < CFta; VNta (a = 20%)
= 28,1375 mil. lei. Pentru a micşora VNta alegem o rată de actualizare mai mare, de exemplu 40%
şi recalculăm valorile actuale.
Ita = 26,0145 mil. lei
CFta = 26,7318 mil. lei
VNta = –26,0145 + 26,7318 = +0,7173 mil. lei
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Putem afirma că RIR este ceva peste 40%, deoarece VNta nu este, încă egală cu zero pentru
a = 40%.
Pentru a micşora VNta şi a găsi valoarea negativă a acestuia ca să putem calcula RIR cu
relaţia analitică menţionată, alegem a = 42% şi obţinem:
Ita = 25,442 mil. lei
CFta = 25,159 mil. lei
VNta = –0,283 mil. lei
Folosind relaţia analitică cu amin = 40% şi a max = 42%, obţinem:

RIR  40%  42%  40%  

0,7173
 41,43% .
0,7173  0,283

RIR are semnificaţia şi funcţia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de
investiţii şi fundamentarea opţiunilor.
La proiectele de investiţii care se caracterizează prin VNta apropiate, aproximativ egale, se
dă prioritate proiectului cu RIR maxim. În folosirea RIR drept criteriu de alegere vom avea în
vedere următoarea exigenţă:
– se acceptă proiectele cu RIR calculată > RIR dat, dorit.
Condiţia limită de acceptare a unui proiect de investiţii după RIR este RIR>0. Sub această
limită a RIR costurile de investiţii nu se recuperează.
5.5.6. Cursul de revenire net actualizat (Testul Bruno)
Indicatorul caracterizează costul intern, exprimat în valută naţională, al unei unităţi de
valută externă obţinută fie prin exportul de produse şi servicii, fie economisite prin înlocuirea
importului, ca urmare a realizării diferitelor proiecte de investiţii care au asemenea scopuri şi
obiective.
Cursul de revenire net actualizat serveşte, deci, la aprecierea competitivităţii activităţii
agenţilor economici din ţară pe piaţa internaţională.
Acest test ne permite să evităm deciziile de investiţii care asigură obţinerea/economisirea
de valută externă cu un cost intern prea mare.
Informaţiile necesare calculului CRNA sunt:
– fluxul veniturilor anuale în valută previzionate pe seama vânzărilor la export de
produse şi servicii, respectiv fluxul economiilor anuale de valută previzionate prin reducerea
importului;
– costurile de investiţii şi exploatare a capacităţii exprimate în valută;
– costurile în monedă naţională pentru investiţii şi de exploatare a capacităţilor;
– fluxul valorii nete actuale.
Relaţia de calcul este:

CRNA 
CRNA 

CTA leiK ta 
sau
VN ta valută 
K ta CTA lei
EN ta valută 

unde:
Kta (CTA) – costurile totale actualizate (angajamentul total de capital) exprimat în lei;
VNta – valoarea netă totală actualizată, în valută;
ENta – economia netă totală actualizată, în valută.
Un proiect este acceptabil dacă CRNA  cursul oficial de schimb al valutei.
O formulă mai generală de determinare a CRNA este aceea care ţine seama de
comercializarea pe piaţa internă a unei părţi din producţie:
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*
 I h  CE h  Vh  

d  De

1
lei
h
h 1

1 a
,
CRNA  d  D
1
valută 
 VVh  IVh  CEVh  
h 1
1  a h
e

în care:

Vh* – veniturile anuale din vânzarea produselor comercializate în ţară, din producţia
realizată pentru export, exprimată în lei;
VVh – veniturile anuale din comercializarea pe piaţa externă a produselor, în valută;
IVh – costurile anuale de investiţii în valută;
CEVh – costurile anuale de exploatare, în valută.
Legat de aplicarea testului Bruno se ridică cel puţin două întrebări:
1. rata de actualizare este aceeaşi şi pentru calculul VNta în valută şi pentru calculul Kta
(angajamentului de capital) în lei?
2. dacă folosim rate de actualizare diferite, cum trebuie determinate ele?
Există opinii ale specialiştilor şi pentru folosirea aceleaşi rate de actualizare, dar şi pentru
folosirea unor rate diferite. Astfel, pentru calculul valorii actuale a costurilor în lei se susţine
folosirea unei rate de actualizare care să reflecte rentabilitatea medie pe piaţa internă, rata dobânzii
la creditele pentru investiţii etc., iar pentru calculul în valută, la alegerea ratei de actualizare să se
ţină seama de rata de discontare practicată pe piaţa mondială.

5.9. Aplicaţie practică
O societate comercială dispune de un proiect de investiţii în vederea realizării unei noi
capacităţi de producţie caracterizată de următorii indicatori tehnico-economici:

Nr.
crt.
1.

Denumire indicatori

UM

Valoarea investiţiei
din care: anul 1
anul 2
anul 3
Veniturile anule (mil. lei) pentru cei 10
ani ai duratei de funcţionare

Proiect

mil. lei
mil. lei
mil. lei
mil. lei
mil. lei

350
50
200
100
2.
(180, 240, 280,
280, 280, 280,
280, 280, 280,
280)
3.
Cheltuieli anuale de exploatare (mil. mil. lei
(100, 110, 125,
lei) pentru cei 10 ani ai duratei de
125, 125, 125,
funcţionare
125, 125, 125,
125)
Să se fundamenteze eficienţa economică a acestui proiect de investiţii cu ajutorul
indicatorilor specifici metodologiei BIRD (a = 20%).
1. Angajamentul total de capital (Kt) reprezintă cheltuielile totale cu realizarea şi
exploatarea obiectivului pe durata de funcţionare eficientă.

K   I h  C h  
D

h 1

1
, unde:
1  a h
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Ih – investiţia anuală;
Ch – cheltuieli anuale;
a – rata de actualizare;
D – durata de funcţionare.
K = 523,2 mil. lei (vezi tabel).
Fiind un indicator de efort nu putem vorbi de eficienţa economică a proiectului de investiţii
în funcţie numai de valoarea acestui indicator.
2. Raportul dintre venituri şi cheltuieli (r) permite comparaţia între suma încasărilor pe
întreaga durată de funcţionare a obiectivului şi cheltuielile totale efectuate pentru realizarea şi
exploatarea obiectivului.

1
h
h 1
Vta

1 a
, în care:
r
 D
1
K ta
 I h  C h  
h 1
1  a h
D

 Vh 

Vh – venitul anual;
Ih – investiţia anuală;
Ch – cheltuielile anuale;
a – rata de actualizare;
D – durata de funcţionare.

r

Vta 614,52

 1,17 (vezi tabel).
K ta
523,2

Din punct de vedere al eficienţei, acest raport trebuie să fie mai mare ca 1, astfel încât
cheltuielile cu investiţia şi producţia să fie acoperite cu veniturile realizate.
Deci, firma îşi acoperă toate cheltuielile din veniturile realizate.
3. Venitul net actualizat (VNta) exprimă efectele nete obţinute după recuperarea
cheltuielilor cu investiţia şi producţia.
D

VN ta   VN h 
h 1

1
, unde:
1  a h

VNh – venitul net anual, care se calculează ca diferenţă între veniturile anuale şi
angajamentul anual de capital

VN h  Vh  K h  Vh  I h  C h 

a – rata de actualizare;
D – durata de funcţionare.
VNta = 91,32 mil. Lei (vezi tabel).
Proiectul este eficient în cazul în care VNta >0. Deci situaţia în cazul proiectului de
investiţii considerat este favorabilă, deoarece cheltuielile sunt acoperite şi se înregistrează şi un
profit suficient de mare.
4. Rata internă de rentabilitate (RIR) este rata de discontare la care firma nu obţine profit,
veniturile actualizate fiind egale cu costurile actualizate. Indicatorul exprimă procentual
capacitatea investiţiei de a obţine profit şi de recuperare a cheltuielilor cu investiţia şi producţia.
Cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât rentabilitatea firmei este mai bună.

RIR  a min  a max  a min  

VN ta 
, în care:
VN ta   VN ta 

amin şi amax – rate de actualizare;
VNta+ – venitul net actualizat aferent lui amin;
VNta- – venitul net actualizat aferent lui amax.
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Considerăm amin = 25% şi amax = 30%.

RIR  25%  30%  25%  

24,825
24,825
 25%  5% 

24,825  18,255
43,08
 25%  5%  0,57  25%  2,85%  27,85% vezi tabel

Se constată un nivel bun al indicatorului.
În condiţiile economiei de piaţă RIR poate fi considerat criteriu fundamental pentru
acceptarea proiectelor de investiţii în comparaţie cu eficienţa medie pe economie (15%).
RIR = 27,85 > 15% ceea ce înseamnă că proiectul poate fi acceptat.

5. Indicele de profitabilitate (K) poate fi calculat sub trei forme:

VN ta 91,32

 0,26 lei venit net actualizat la 1 leu investiţie totală;
It
350
VN ta
91,32
K2 

 0,38 lei venit net actualizat la 1 leu investiţie totală;
I ta
238,25
VN ta
Ka  1 
 1,38
I ta
K1 

Proiectul poate fi acceptat ştiind că indicele de profitabilitate calculat sub formă actualizată
Ka trebuie să fie mai mare decât 1.
H

Ih

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
50
200
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vha
8
–
–
–
86,76
96
93,8

Ch

Kh

3
–
–
–
100
110
125
125
125
125
125
125
125
125

4
50
200
100
100
110
125
125
125
125
125
125
125
125

VNh

VNha

9
–50
–200
–100
80
130
155

10
–41,65
–138,8
–57,8
38,56
52
51,925

1

1  0,2h
5
0,833
0,694
0,578
0,482
0,400
0,335
0,279
0,233
0,194
0,162
0,134
0,112
0,093

1

1  0,25

h

11
0,800
0,640
0,512
0,409
0,327
0,262
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VNha
12
–40
–128
–51,2
32,72
42,51
40,61

Kha

Vh

6
41,65
138,3
57,8
48,2
44
41,875
34,875
29,125
24,25
20,25
16,75
14
11,625

7
–
–
–
180
240
280
280
280
280
280
280
280
280

1

1  0,3h

VNha

13
0,760
0,597
0,455
0,350
0,269
0,207

14
38
–119
–45,5
28
34,97
32,08

78,12
65,24
54,32
45,36
37,52
31,36
26,04

155
155
155
155
155
155
155

43,245
36,115
30,07
25,11
20,77
17,36
14,415

0,209
0,168
0,134
0,107
0,085
0,068
0,055

32,395
26,04
20,77
16,585
13,33
10,54
8,525

0,159
0,122
0,094
0,072
0,055
0,043
0,033

24,645
18,91
14,57
11,16
8,525
6,665
5,115

Kta = 523,2; Vta = 614,52; Vha = 91,32; VNta+ = 24,825; VNta- = –18,255.
Concluzii
Determinarea eficienţei economice a unui proiect de investiţii necesită analiza influenţei
factorului timp atât asupra resurselor alocate, cât şi asupra rezultatelor preconizate.
Durata de execuţie a unui obiectiv este aceea în care se consumă cea mai mare parte din
valoarea investiţiei, ceea ce face ca eşalonarea acesteia să fie influenţată direct de imobilizările
de fonduri. De obicei, investiţiile pot fi eşalonate în mod crescător, uniform sau descrescător. Cea
mai convenabilă variantă este aceea în care imobilizările se realizează crescător.
În vederea determinării eficienţei economice pe această perioadă se folosesc următorii
indicatori: mărimea imobilizărilor totale (Mi), imobilizarea specifică (mj), imobilizarea medie
anuală (ma), pierderi din imobilizări (Ei), efectul economic specific al imobilizărilor (i) şi efectul
economic al reducerii perioadei de execuţie (Ed).
Timpul acţionează ca un factor distinct asupra investiţiilor şi a rezultatelor lor, ceea ce
generează o analiză dinamică în cadrul căreia se aduc toate valorile dispersate în timp la un
singur moment, proces denumit actualizare sau discontare. În cadrul tehnicii discontării se
utilizează cei doi factori: factorul de fructificare şi factorul de actualizare, în funcţie de momentul
pentru care se realizează actualizarea.
Calculele de actualizare se pot realiza la orice moment anterior sau posterior perioadei
în care se execută lucrările de investiţii, iar data la care se face actualizarea se numeşte moment
de referinţă. Astfel, pe parcursul acestui capitol au fost prezentate metodele de actualizare pentru
principalele momente de referinţă şi anume: momentul adoptării deciziei de investiţii (m),
momentul începerii lucrărilor de investiţii (n), momentul punerii în funcţiune a noului obiectiv (p)
şi momentul scoaterii din funcţiune a obiectivului (v).
După cum am precizat în capitolul 2, în situaţia realizării unui obiectiv mai amplu este
nevoie de surse suplimentare de finanţare, iar unui din organismele care acordă împrumuturi este
Banca Mondială. Aceasta acordă credite numai pentru obiective concrete de investiţii cu o
eficienţă economică ridicată şi pe baza unui sistem de indicatori proprii. Sistemul de indicatori ai
Băncii Mondiale este format din: angajamentul de capital (Kta), raportul dintre veniturile totale
actualizate şi cheltuielile totale actualizate (Vta/Kta), venitul net actualizat (VNta), indicele de
profitabilitate (Ka), rata internă de rentabilitate (RIR) şi cursul de revenire net actualizat (CRNA).
Toate aceste categorii de indicatori fac obiectul unor studii aprofundate denumite studii
de fezabilitate ce se realizează cu scopul de a se ajunge la decizia de investiţii şi sunt prezentate
în capitolul următor.
Cuvinte cheie
 factorul timp;
 eşalonare;
 imobilizări;
 efect economic;
 discontare;
 actualizare.
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Întrebări şi teste de control
1. Enumeraţi indicatorii imobilizărilor.
2. Când se foloseşte factorul de fructificare? Dar factorul de actualizare?
3. Care este semnificaţia economică a coeficientului de actualizare a?
4. Care sunt valorile pe care le ia h în cazul utilizării factorului de actualizare şi a
factorului de fructificare şi de ce?
5. Enumeraţi principalele momente de referinţă din viaţa economică a unui obiectiv.
6. Reprezentaţi axa timpului precizând momentele de referinţă şi explicaţi cele patru
perioade de pe grafic.
7. Care sunt etapele ce vor fi parcurse pentru determinarea unui indicator de eficienţă
economică a investiţiilor în formă dinamică?
8. Cum se situează termenul actualizat de recuperare a investiţiilor faţă de termenul de
recuperare în formă statică? Dar randamentul economic al investiţiilor în formă
dinamică faţă de cel static?
9. Care este valoarea randamentului economic actualizat la momentul n faţă de cel
calculat la momentul m?
10. Ce exprimă investiţia totală actualizată la momentul p?
11. Care este particularitatea profitului total actualizat la momentul începerii restituirii
creditului primit?
12. Care factor de discontare se utilizează pentru calculul investiţiei şi a profitului la
momentul v?
13. Ce exprimă indicatorul “angajament de capital” din metodologia Băncii Mondiale?
14. Definiţi indicatorul VNta.
15. Care este semnificaţia indicelui de profitabilitate?
16. Ce reprezintă rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii?
17. Care este semnificaţia indicatorului CRNA?
18. Relaţia (1+a)h exprimă:
a) rata actualizării;
b) factorul de fructificare;
c) factorul de actualizare;
d) coeficientul de actualizare.
19. Indicatorii dinamici calculaţi la mai multe momente au aceleaşi valori dacă:
a) nu au aceeaşi durată de realizare a investiţiei;
b) atât eforturile cât şi efectele sunt exprimate în unităţi valorice;
c) variantele au aceeaşi durată de funcţionare eficientă;
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d) nu sunt egali.
20. Efectul economic al imobilizării resurselor investiţionale exprimă:
a) imobilizarea specifică;
b) influenţa factorului timp;
c) efectul nerealizat;
d) mărimea dobânzii dacă sursa de finanţare este creditul.

86

CAP. 6. ELABORAREA ŞI FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A PROIECTELOR DE
INVESTIŢII PE BAZA STUDIILOR DE FEZABILITATE
Rezumat
Programele investiţionale au la bază ideea că investiţiile sunt mijloacele prin care se
fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care
face parte. În raport cu situaţia dată, într-un program de investiţii se stabilesc obiectivele,
performanţele, acţiunile şi mijloacele necesare atingerii obiectivelor, precum şi modul de
combinare şi folosire a acestor mijloace.
Un studiu de fezabilitate nu este un scop în sine, ci un mijloc de a se ajunge la decizia de
investiţie. El trebuie să ofere o bază tehnică, economică şi financiară pentru o astfel de decizie.
6.1. Concept
Prin studiul de fezabilitate [35] se înţelege ansamblul de piese scrise privind necesitatea
viitorului obiectiv, sursele de aprovizionare cu materii prime şi pieţele de desfacere, asigurarea
capitalului – lichidităţi şi credite etc.
Studiul de fezabilitate se concretizează într-un proiect în care se definesc şi analizează
elementele critice legate de realizarea unui produs împreună cu variantele de abordare. În mod
sintetic, studiul se referă la o anumită capacitate de producţie, la un amplasament deja ales, o
anumită tehnologie, anumite costuri de investiţii, de producţie şi cu venituri astfel încât să asigure
o rentabilitate corespunzătoare a investiţiei.
Studiul de fezabilitate implică o analiză ce va fi concretizată în costuri şi venituri, deoarece
se raportează la factorii de producţie disponibili, la condiţiile pieţei locale şi la condiţiile de
producţie. Proiectul analizat poate fi ales sau nu, în funcţie de studiul de fezabilitate care justifică
sau nu viabilitatea acestuia.
După W. Behrens şi P.M. Hawranek [3] studiul de fezabilitate ar trebui să se concentreze
pe stabilirea strategiei firmei cu accent pe resursele proprii, analiza riscului şi a posibilităţilor de
cooperare. De asemenea, după opinia lor, o atenţie deosebită ar trebui acordată activităţilor:
– marketing (pieţe şi produse), cu accentul pe preţuri şi distribuţia produselor;
– producţie, unde să se analizeze metodele de producţie, stocurile necesare, asigurarea
resurselor, productivitatea, automatizări, investiţii;
– cercetare-proiectare, în special stimularea şi organizarea cercetării proprii şi obţinerea
de patente sau licenţe de la eventuali parteneri;
– finanţarea activităţilor, cu evidenţierea surselor, a profitului probabil, lichidităţilor,
riscului în asigurarea acestora şi, în general, a eficienţei economice;
– personalul, conducerea, salariaţii şi pregătirea acestora, salariile, serviciile sociale,
trăsăturile strategice în acest sens;
– managementul şi organizarea, ce priveşte sistemul şi metodele de conducere,
organizarea societăţii şi informatizarea;
– participări şi cooperări, cu analiza posibilităţilor de achiziţie a altor societăţi,
cooperări sau coaliţii.
Ţinând seama de destinaţia lor, există mai multe categorii de studii de fezabilitate şi anume:
– pentru obiective noi, de producţie sau servicii, care deseori pot fi devansate de studii
de prefezabilitate în scopul restrângerii numărului de variante analizate şi clarificării unor aspecte
tehnice, de marketing şi financiare;
– dezvoltarea societăţii existente;
– restructurarea societăţii existente;
– privatizare;
– desprinderea unei secţii dintr-o societate;
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– lichidarea societăţii;
– înfiinţarea unei societăţi mixte.
Obiectivele urmărite la elaborarea studiilor de fezabilitate:
– economisirea de mijloace (materii prime, energie, manoperă etc.) pentru realizarea
producţiei sau serviciilor preconizate, cu consecinţe favorabile asupra creşterii rentabilităţii;
– redresarea economică a societăţii prin ameliorarea performanţelor şi calităţii
produselor, extinderea pieţei, creşterea productivităţii etc.;
– conturarea unei strategii pe termen mediu şi lung.
Studiile de fezabilitate şi de restructurare vor trebui însoţite de studii adiacente care privesc
în special:
– informatizarea activităţilor societăţilor;
– cercetarea ştiinţifică proprie;
– reorganizarea societăţii – management performant;
– colaborarea cu alte societăţi (din ţară şi străinătate) sub diverse forme: obţinerea de
licenţe, participări, înfiinţarea de societăţi mixte, credite sau simpozioane, expoziţii etc.
Strategii premergătoare:
– analiza-diagnostic;
– prognoza produselor;
– prognoza tehnologiilor;
– studii de piaţă (marketing).
O lucrare elaborată de Institutul de Studii al Naţiunilor Unite [43] consideră că strategia de
bază a unei firme trebuie să asigure concentrarea forţelor acesteia în vederea atingerii obiectivului
urmărit, să ia în considerare cooperări şi să ţină seama de riscul probabil; în acel studiu ţările sunt
grupate după gradul de risc (clasele A, B, C, D) iar dobânzile (la creditele în dolari) vor fi sporite
cu circa 2% la ţările din clasa A până la 8% pentru cele din clasa D, datorită riscului complex (de
maturizare a societăţii, participare la comerţul exterior etc.) ce se poate manifesta. Se propune ca
la ţările cu grad de risc ridicat analizele să fie efectuate pentru perioade de 6 luni (sau chiar mai
puţin), calculele fiind făcute în monede puternice şi stabile (EURO, USD etc.). De asemenea, se
propune ca în fiecare variantă, în afară de sensibilitate, să fie analizate creşterea capitalului social,
nivelul lichidităţilor (normal între 10-25% din vânzările anuale), durata de atingere a profitului,
analiza potenţialului concurenţei.
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6.2. Metodologii de elaborare a studiului de fezabilitate
În elaborarea studiilor de fezabilitate sunt cunoscute două metodologii principale:
– metodologia BIRD, care este mai cunoscută la noi deoarece România a aderat în 1972
la BIRD şi a beneficiat de mai multe împrumuturi ce au avut la bază studii de fezabilitate;
– metodologia ONUDI de elaborare a studiilor de fezabilitate.
a) Metodologia BIRD cuprinde:
1. IDENTIFICAREA proiectelor prioritare pentru dezvoltarea generală care asigură o
rentabilitate globală suficientă.
2. PREGĂTIREA PROIECTELOR, care conţine patru tipuri de activităţi:
– analiza aspectelor comerciale;
– analiza cerinţelor necomerciale (studii tehnice şi tehnologice);
– analiza problemelor generale privind finanţarea, statutul juridic, condiţiile legale şi
administrative;
– punerea la punct a unui scadenţar previzional de costuri şi câştiguri.
3. EVALUAREA proiectului, care cuprinde:
– evaluarea financiară şi analiza rentabilităţii proiectului din punctul de vedere al
agentului economic;
– evaluarea economică şi analiza rentabilităţii proiectului din punctul de vedere al
colectivităţii;
– evaluarea erorilor de estimare şi luarea în considerare a incertitudinilor viitorului.
4. DECIZIA, care poate fi de trei feluri:
– restudierea diferitelor aspecte, ca urmare a insuficientei analize a proiectului;
– renunţarea la proiect ca fiind prematur, sau pentru că rentabilitatea ce se poate obţine
nu justifică utilizarea resurselor;
– reţinerea unei variante.
5. REALIZAREA proiectului, care este extrem de importantă deoarece derularea
corespunzătoare asigură menţinerea în cadrul costurilor prevăzute iniţial sau invers, încetinirea
ritmului conduce la mărirea costurilor şi respectiv la diminuarea rentabilităţii.
6. CONTROLUL executării proiectului prin urmărirea periodică a situaţiei financiare şi a
capacităţii de rambursare a creditelor (în cazul creditării parţiale a proiectului).
b) Metodologia ONUDI cuprinde următoarele etape:
A. INTRODUCERE
B. PREZENTAREA SECTORULUI INDUSTRIAL ÎN CARE ESTE CUPRINS
PROIECTUL care cuprinde: prezentarea sectorului industrial şi a legăturilor cu celelalte sectoare
economice: prezentarea subsectorului; probleme; dificultăţi; propuneri de îmbunătăţire.
C. PIAŢA, PREŢUL, DISTRIBUŢIA în care se includ date cu privire la: piaţă, distribuţia
şi marketingul, stabilirea preţului.
D.
PREZENTAREA
FIRMEI
ŞI
A
INIŢIATORULUI
(INSTITUŢIEI
FINANŢATOARE) în care se prevede: istoric, proprietari, organigramă, management.
E. PREZENTAREA PROIECTULUI care se referă la: obiective, scop, descriere tehnică,
personal şi instruire, materii prime principale, conducerea (administrarea) şi execuţia proiectului,
calendarul proiectului.
F. COSTUL INVESTIŢIEI ŞI PLANUL DE FINANŢARE cuprinde date referitoare la:
costul investiţiei necesare de capital circulant, planul de finanţare, sistemul de achiziţii, alocarea
împrumutului şi eşalonarea acestuia.
G. ANALIZA FINANCIARĂ se referă la partea de: venituri, cheltuieli de exploatare,
proiecţii financiare, analiza pragului de rentabilitate, cerinţe privind contabilitatea şi controlul
financiar, rata financiară de rentabilitate, principalele riscuri.
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H. ANALIZA ECONOMICĂ are în vedere: calcularea ratei economice de rentabilitate,
conexiunile şi utilizarea forţei de muncă, efectele cursului de schimb, influenţele proiectului asupra
dezvoltării sectorului industrial în care este cuprins.
I. ACORDURI DE COOPERARE.
Între cele două metodologii se constată o anumită diferenţă în structură şi în etape, deoarece
studiul propus de Banca Mondială este conceput din punctul de vedere al celui care împrumută, în
sensul că o etapă importantă este decizia.
Introducerea în ţara noastră a studiilor de fezabilitate s-a făcut de către BIRD care urmărea
ca fundamentarea deciziei pentru acordarea împrumuturilor să se facă prin aceste studii, verificând
astfel existenţa condiţiilor reale pentru recuperarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente.
Un studiu de fezabilitate trebuie să cuprindă:
a) Cadrul general al întreprinderii: sectorul de activitate, ponderea producţiei
întreprinderii în economia naţională, fluxurile de aprovizionare, modalităţile de desfacere, exportul
şi principalii parteneri, contextul legislativ şi administrativ, condiţiile locale etc.
b) Piaţa internă şi externă şi comercializarea produselor: volumul şi structura ofertei,
nivelul cererii şi gradul de acoperire, nivelul preţurilor practicate, relaţii tradiţionale etc.
c) Tehnica şi tehnologia: starea echipamentelor, condiţii speciale de exploatare,
perspectivele tehnice şi tehnologice (progres tehnic) şi posibilităţi de acces, implicaţii asupra
materiilor prime, energiei, forţei de muncă etc.
d) Produse: evoluţia caracteristicilor, posibilităţi de substituţie, grad de saturaţie a pieţei,
caracteristici tehnice şi de utilizare, consumuri specifice etc.
e) Situaţia economică şi financiară pe ultimii ani: capacitatea de producţie şi gradul de
utilizare, pragul de rentabilitate, preţuri de vânzare, calitatea şi competitivitatea produselor,
cheltuieli de producţie, nivelul impozitelor, colaborarea cu alte firme, problema poluării, rezultate
economico-financiare, surse de finanţare etc.
f) Strategia dezvoltării întreprinderii: volumul şi structura producţiei, perfecţionarea
tehnicii şi tehnologiei, pregătirea personalului, prezentarea şi distribuirea produselor, investiţii
necesare.
g) Studiul trebuie încheiat prin concluzii privind aspectele tehnice, economice, financiare,
organizatorice şi de conducere, trăsăturile strategiei şi impactul asupra rezultatelor viitoare ale
întreprinderii.
Întocmirea unui studiu de fezabilitate ajută să răspundem, de fapt, la întrebarea “Ce este
mai eficient: să investeşti capitalul (bănesc) într-o afacere sau să-l depui la bancă pentru a obţine
o dobândă?”.
Bineînţeles că pentru fiecare dintre aceste două alternative există foarte multe posibilităţi
(pentru oricare proiect). De exemplu, să investeşti într-o afacere: întreprinderi noi, modernizaredezvoltare, restructurare etc.; să depui la bancă; la care bancă; pe ce perioadă etc.
De asemenea, prima variantă este specifică societăţilor, iar cea de-a doua persoanelor
fizice.
Alegerea proiectelor de investiţii este un act prin care se decide dacă un proiect, sau o
variantă a acestuia, este acceptat sau respins. Însă, această acceptare sau respingere nu poate fi
limitată la momentul alegerii, deoarece investiţia este de fapt o succesiune de opţiuni, care începe
cu identificarea ideii proiectului şi durează până la sfârşitul duratei de viaţă a proiectului (figura
nr. 23).
Constituire
fonduri

Finanţare

Cerere

Ofertă

Identificarea
ideii de
proiect

Pregătirea
studiului de
fezabilitate

Evaluare
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Figura nr. 21 – Etapele alegerii
O îmbinare a celor două metodologii de realizare a studiului de fezabilitate cu luarea în
considerare a practicii din firmele noastre poate duce la rezultate mai bune în ceea ce priveşte
luarea deciziei. De fapt, se impune realizarea unui compromis între acestea şi ceea ce este necesar
în vederea obţinerii unei finanţări pentru investiţii, în practica curentă a afacerilor din economia
românească.
6.3. Elementele principale ale studiului de fezabilitate
1. Analiza-diagnostic a stării actuale a întreprinderii
Pentru a evidenţia starea unei întreprinderi trebuie să cunoaştem bine punctele forte şi pe
cele slabe, dar şi sensibilitatea acesteia la evoluţia factorilor externi (figura nr. 24). Diagnosticul
este o evaluare ex-post.
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Situaţia economiei şi a sectorului de activitate
Istoricul întreprinderii
Accesul la informaţii
Calitatea informaţiilor
Întreprinderea
Puncte
Puncte
forte
slabe

Figura nr. 22 – Contextul analizei-diagnostic
Diagnosticul complet presupune mai multe niveluri de analiză: diagnosticul contabil,
diagnosticul financiar, diagnosticul tehnico-comercial şi diagnosticul resurselor umane.
Diagnosticul contabil este o parte importantă a studiului de fezabilitate care este dat de
valorile reflectate în contabilitate. Acest lucru presupune analiza bilanţului, pentru reevaluarea
posturilor de activ şi de pasiv şi, de asemenea, analiza rezultatelor contabile pentru a calcula
beneficiul.
Diagnosticul financiar va completa imaginea contabilă a întreprinderii cu elemente
financiare. Aceasta nu înseamnă că vom lua în considerare numai anul de gestiune trecut, cum face
analiza contabilă, dar şi modul în care este previzionat cash-flow-ul. Acest tip de diagnostic este
realizat pentru a permite obţinerea de informaţii cu privire la creşterea, structura şi soliditatea
financiară, nivelul autofinanţării, rentabilitatea acesteia, situaţia capitalurilor permanente şi a
trezoreriei.
Cadrul analitic al analizei financiare şi economice este reprezentat de un set de tabele
financiare care se întocmesc pornind de la trei situaţii de bază:
– bilanţul;
– situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
– fluxul de venituri nete (cash-flow).
Structura bilanţului, a situaţiei veniturilor şi cheltuielilor precum şi a fluxului de venituri
nete constituie modele sintetice practicate pe plan mondial, care nu coincid ca structură cu datele
cerute de Legea contabilităţii din ţara noastră. Acest lucru implică necesitatea unei mai bune
cunoaşteri a acestora pentru a fi îndeplinite cerinţele de ordin tehnic ale studiilor de fezabilitate.
Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii vor fi evidenţiate prin calculul
indicatorilor recomandaţi de ONUDI, respectiv indicatorii de activitate, de rentabilitate, de
lichiditate.

1. Indicatori de activitate
a) Rata capitalului de lucru se determină ca raport procentual între profitul net şi capitalul
de lucru. Capitalul de lucru reprezintă diferenţa dintre activele curente şi pasivele curente.

RCL 

Pofit net
 100
Capital de lucru
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Indicatorul oferă posibilitatea analizei activităţii şi eventual schimbarea profilului pentru
unele firme.
b) Rata de eficienţă a stocurilor reprezintă raportul procentual dintre cheltuielile directe şi
nivelul stocurilor.

RES 

Cheltuieli directe
 100
Stocuri

Acest indicator asigură informarea managementului societăţii privind nivelul stocurilor
peste necesarul existent sau sub necesar.
2. Indicatori de rentabilitate
a) Rata profitului calculată la cifra de afaceri

RPV 

Profit
 100
Cifra de afaceri

b) Rata profitului calculată la total active

RPA 

Profit
 100
Total active

Indicatorul arată profitabilitatea sau ineficienţa afacerii, fiind cei mai cunoscuţi indicatori
şi cel mai adesea calculaţi la nivelul unei firme.
3. Indicatori de lichiditate
a) Rata rapidă a lichidităţii se determină astfel:

RRL 

Active curente - stocuri
Obligaţblcurente

Rata rapidă a lichidităţii ia în considerare acele active care pot fi transformate repede în
bani. Ca regulă generală acest indicator poate avea valoarea 1 sau este de dorit a se apropia de 1.
Se consideră că o rată rapidă a lichidităţii mai mică de 0,8 este nefavorabilă, cu toate că şi
o situaţie favorabilă poate fi influenţată de rata inflaţiei.
b) Rata recuperării creanţelor

RRC 

Facturi emise şi neîncasate
 100
Cifra de afaceri

Rata recuperării creanţelor măsoară timpul care este necesar pentru recuperarea banilor
aferenţi facturilor emise şi neîncasate.
Indicatorul oferă informaţii privind circulaţia lichidităţilor într-o firmă şi impune depistarea
clienţilor care nu-şi achită datoriile, dacă nivelul indicatorului depăşeşte o anumită valoarea (de
exemplu, 60 mil./90 zile).
c) Rata de plată a debitelor se determină cu formula:

RPL 

Furnizori  creditori
 365
Cheltuieli directe

Ca şi indicatorul precedent, nivelul acestei rate oferă indicaţii cu privire la existenţa sau
lipsa lichidităţilor în activitatea firmei. Compararea se face cu o valoarea exprimată în numărul de
zile reprezentând plata furnizorilor şi creditelor, valoare legată de politica de creditare a firmei.
d) Rata de acoperire a creditelor se calculează astfel:

RAC 

Profit net  Amortizare - Dividende plălăti
Rate de capital scadente  Dobânzi aferente

Nivelul acestui indicator mai mare sau egal cu 1 indică faptul că firma poate face afaceri
profitabile în viitor, sau capacitatea de plată este bună şi în cazul unor credite foarte mari, ratele şi
dobânzile aferente fiind acoperite integral din capitalul propriu al firmei. Dacă indicatorul este
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subunitar, situaţia este defavorabilă, iar firma va fi nevoită să ia măsuri în vederea creşterii
profitului.
e) Rata de autofinanţare este:

RA 

Obligaţbltotale
Capital propriu

Analog ratei precedente, nivelul indicatorului este comparat cu 1. O valoarea supraunitară
indică situaţie favorabilă în sensul că obligaţiile totale pot fi acoperite de capitalul propriu al firmei,
fără a mai apela la credite. Informaţia este necesară şi asociaţilor pentru analiza modului în care
este condusă firma.
Metoda indicatorilor financiari este cea mai utilizată, dar nu întotdeauna este suficient de
relevantă. Principala problemă financiară o reprezintă obligaţiile bancare ale firmei date de nivelul
ridicat al ratelor scadente şi dobânzilor aferente comparativ cu nivelul încasărilor, pe de o parte, şi
cu nivelul marjei brute de profit, pe de altă parte.
Economistul american E. Altman [1] a introdus o metodă de apreciere a riscului financiar
al firmei care are la bază analiza discriminatorie a ratelor financiare. Aceasta constă într-o ecuaţie
formată pe seama indicatorilor financiari care se aplică frecvent în practica întreprinderilor şi a
băncilor americane. Mai poartă denumirea de “metoda scorurilor”.
Concluziile economistului american au fost verificate în practică. Ecuaţia are următoarea
formă:
Z  0,012X1  0,014X 2  0,033X 3  0,006X 4  0,999X 5 , unde
Z – scorul funcţiei discriminant;
X1 – (active circulante – obligaţii curente) / active totale;
X2 – (profit net / active totale) × 100;
X3 – (profit brut / active totale) × 100;
X4 – (valoarea de piaţă a capitalului propriu/valoarea contabilă a datoriei) × 100;
X5 – cifra de afaceri / total active.
Dacă Z2,675 riscul financiar al firmei este scăzut, situaţia financiară potenţială fiind bună.
Dacă Z<2,675 riscul financiar este ridicat şi probabilitatea de faliment este mare.
O altă metodă este metoda Conan – Holder [12] care are la bază tot o relaţie de acest tip.
Z  0,16R 1  0,22R 2  0,87R 3  0,10R 4  0,24R 5 , unde
R1 – (active circulante – stocuri) / active;
R2 – capitaluri permanente / total active;
R3 – cheltuieli financiare / cifra de afaceri;
R4 – cheltuieli salariale / valoarea adăugată;
R5 – excedent brut de exploatare / îndatorare globală.
Scorul variază între 0,21 – limită superioară, unde probabilitatea de faliment este de 100%
şi –0,164 când probabilitatea de faliment este de 10%. Scorul limită este de –0,068 când
probabilitatea de faliment este de circa 50%.
Metoda bancară empirică constă în notarea fiecărei variabile luate în studiu cu un număr
de puncte (nota). De obicei este utilizată o grilă de cotare care apelează la procedeul punctelor de
risc al clienţilor, în funcţie de mărimea firmei, tipul acesteia, cifra de afaceri, tipul contractelor
încheiate, tipul clienţilor, imaginea întreprinderii, “vârsta firmei”, produsele acesteia şi calitatea
managementului. După acordarea notelor se totalizează punctajele şi se face o medie a acestora.
Este cunoscut faptul că toate unităţile identifică punctele forte şi slăbiciunile lor şi
posibilităţile şi ameninţările mediului concurenţial. Dar ceea ce este pierdut adesea din vedere este
faptul că o combinare între aceşti factori poate duce la obţinerea şi alegerea anumitor strategii.
Astăzi proiectanţii de strategii utilizează un număr de matrice care arată relaţiile dintre variabilele
critice (de exemplu, matricea TOWS).
2. Evaluarea proiectelor de investiţii
Analiza financiară are ca obiective principale:
94

– determinarea celei mai “atrăgătoare” variante după evaluarea tuturor variantelor
potenţiale privind configuraţia proiectului şi direcţia corespunzătoare de acţiune;
– întocmirea unui plan de finanţare realist pentru acoperirea cheltuielilor pe timpul
execuţiei proiectului;
– ilustrarea resurselor financiare disponibile care să acopere necesităţile în timpul
desfăşurării operaţiunilor, să asigure o disponibilitate regulată a mărfurilor şi serviciilor şi
satisfacerea tuturor obligaţiilor financiare;
– verificarea nivelurilor de profit şi de compensare a investitorilor pentru riscul asumat.
Deci, obiectivul principal al unei investiţii este obţinerea de profit maxim cu menţinerea
celui mai scăzut nivel al riscului.
Pentru un întreprinzător, obiectivul de bază al analizei financiare îl reprezintă atât
înapoierea capitalului investit, cât şi obţinerea unui profit sau mai bine zis rentabilitatea financiară
a unui obiectiv de investiţii trebuie să fie cel puţin egală cu costul oportun al capitalului (plus 2-3
procente - marja de siguranţă).
Din punctul de vedere al băncii, iniţiatorul proiectului trebuie să efectueze analizele
necesare pentru a demonstra că va obţine o valorificare satisfăcătoare a capitalului. Aceste analize
indică băncii creditoare viabilitatea financiară a proiectului şi solvabilitatea investitorului.
Concluzii
După cum se vede din conţinutul acestui capitol, un studiu de fezabilitate se concretizează
într-un proiect în care se definesc şi se analizează elementele critice legate de realizarea unui
obiectiv. Studiile se referă la o anumită capacitate de producţie, la amplasamentul deja ales,
tehnologie, costuri de investiţii, la producţie şi la veniturile ce se vor realiza din aceasta, astfel
încât să se asigure o rentabilitate corespunzătoare a investiţiei.
Pentru înţelegerea fundamentării şi elaborării unui studiu de fezabilitate sunt prezentate
două metodologii şi anume metodologia BIRD şi metodologia ONUDI. De asemenea, s-a
evidenţiat componenţa unui studiu de fezabilitate: cadrul juridic, piaţa internă şi externă şi
comercializarea produselor, tehnica şi tehnologia, produse, situaţia economică şi financiară,
strategia dezvoltării întreprinderii şi concluziile.
La finalul acestui capitol au fost prezentate elementele principale ale unui studiu de
fezabilitate. Astfel, iniţiatorul unui proiect de investiţii trebuie să efectueze analiza necesară
pentru a demonstra că va valorifica eficient capitalul alocat realizării unei investiţii. Dar, nu
trebuie pierdut din vedere faptul că agenţii economici acţionează într-un mediu economic în
continuă transformare, ceea ce implică anumite riscuri, iar acestea vor fi abordate în capitolul
următor.
Cuvinte cheie
 studiu de fezabilitate;
 restructurare;
 informatizare;
 metodologia BIRD;
 metodologia ONUDI.
Întrebări de control
1. Cum se defineşte un studiu de fezabilitate?
2. Enumeraţi categoriile de studii de fezabilitate cunoscute.
3. Care sunt obiectivele urmărite la elaborarea studiilor de fezabilitate?
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4. Care sunt studiile adiacente ce însoţesc un studiu de fezabilitate?
5. Enumeraţi etapele metodologiei BIRD de realizarea a studiilor de fezabilitate.
6. Enumeraţi etapele metodologiei ONUDI de realizare a studiilor de fezabilitate.
7. Care sunt principalele elemente ale unui studiu de fezabilitate?
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CAP. 7. RISCUL ŞI DECIZIA DE INVESTIŢII
Rezumat
Agenţii economici acţionează într-un mediu economic caracterizat printr-o continuă
schimbare, informaţiile de care dispun asupra mediului fiind uneori insuficiente. Din acest motiv,
comportamentul lor este influenţat de tot felul de perturbaţii ce apar şi care îşi pun amprenta
asupra fiecărei decizii, decizii care comportă un anumit grad de risc.
În literatura economică se face deosebirea între risc, acesta presupunând calcule
fundamentate pe o experienţă trecută sau pe date suficiente pentru a putea calcula probabilitatea
producerii unui anumit eveniment economic şi incertitudine, care apare mai degrabă ca o lipsă
de informaţie într-un anumit domeniu, referitoare la consecinţele unei acţiuni. Rezultă că, luarea
în considerare a riscului generează fundamentarea procesului investiţional cu asocierea
probabilităţilor care exprimă şansa realizării anumitor indicatori economici.
7.1. Conceptul de risc
În sensul cel mai larg, investiţia reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent
pentru un posibil şi incert consum viitor. Sacrificiul este făcut întotdeauna în speranţa că acel
consum viitor va fi mai mare decât cel sacrificat în prezent. Două atribute sunt în joc: timpul şi
riscul [20]. Sacrificiul are loc în prezent şi este sigur. Recompensa vine mai târziu, dacă va exista
şi mărimea ei este incertă. În unele cazuri predomină timpul, alteori atributul dominant este riscul,
iar alteori ambele aspecte sunt importante.
În literatura economică se face deosebirea între risc, acesta presupunând calcule
fundamentate pe o experienţă trecută sau pe date suficiente pentru a putea calcula probabilitatea
producerii unui anumit eveniment economic şi incertitudine, care apare mai degrabă ca o lipsă de
informaţie într-un anumit domeniu, referitoare la consecinţele unei acţiuni. Rezultă că, luarea în
considerare a riscului generează fundamentarea procesului investiţional cu asocierea
probabilităţilor care exprimă şansa realizării anumitor indicatori economici.
În abordarea incertitudinii şi riscului se au în vedere, de regulă, consecinţele anticipate ale
uneia sau alteia din variantele de acţiune şi doar uneori cauzele care determină consecinţele
acţiunilor. Incertitudinea are la bază numărul redus al cunoştinţelor certe sau chiar lipsa acestora
referitoare la consecinţele unei acţiuni. Riscul presupune un calcul informaţional bazat pe o
experienţă trecută extrem de vastă sau pe date informaţionale, putându-se face astfel estimări
privind probabilitatea consecinţelor unor acţiuni sau a ivirii unui eveniment.
După natura sigură sau nesigură a cunoştinţelor pe care le avem asupra unor fenomene ale
pieţei ca cerere, vânzări, preţuri etc., putem spune că le studiem într-un viitor sigur sau într-un
viitor nesigur (de exemplu, produse alimentare şi cele cu vânzare relativ grea).
În economia de piaţă, al cărei mecanism de reglare se bazează pe concurenţă, pe oscilaţia
preţurilor etc., incertitudinea şi riscul sunt nişte variabile de care trebuie ţinut seama, suprimarea
lor nefiind posibilă. Tot ceea ce pot face agenţii economici este să studieze şi să calculeze riscul,
pentru a-l cunoaşte şi a alege varianta de activitate mai puţin riscantă. Calculul riscului, însă, nu
scuteşte agentul economic de asumarea sau acceptarea lor, ci îi dă doar posibilitatea să le înfrunte
în cunoştinţă de cauză.
Deşi este foarte greu de a face o distincţie clară între incertitudine şi risc, s-a ajuns totuşi
să fie delimitate, pentru nevoile practice, astfel: incertitudinea ca o situaţie căreia nu i se pot asocia
(stabili) probabilităţile, iar riscul o situaţie căreia i se pot asocia probabilităţi într-o anumită
distribuţie.
Agenţii economici, acţionarii, partenerii firmelor (furnizori, clienţi) percep riscul ca un
rezultat nefavorabil, cu o probabilitate anume.
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În economia de piaţă bazată pe jocul liber al cererii şi al ofertei ce determină alocarea
resurselor, riscul este prezent, iar pentru a face faţă acestuia, agentul economic va căuta să-şi
perfecţioneze tehnologiile, să îmbunătăţească calitatea produselor, să promoveze noi produse, să
reducă costurile, toate acestea realizându-se cu ajutorul unor programe investiţionale adecvate.
Noţiunea de risc este susceptibilă de diverse interpretări, care se referă la aspecte distincte.
Riscurile pot fi de natură fizică sau financiară.
Riscurile fizice, din punct de vedere al rezervei ce poate fi constituită, pot varia în funcţie
de estimarea bazei de capital.
În riscul economic intervin acele posibilităţi care pot afecta valoarea beneficiului şi, prin
urmare, constituie, în mod cert, un risc intern al întreprinderii considerată în ansamblul său.
În cadrul riscurilor financiare, inflaţia are un impact deosebit asupra viabilităţii financiare
a proiectului, deoarece ea influenţează volumul activelor fixe, capitalul circulant, costurile de
producţie şi chiar încasările din vânzări. Pentru ajustarea planului financiar în funcţie de inflaţie,
cheltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investiţiei (inclusiv rezerva pentru
riscurile fizice) se ajustează cu un factor estimat de inflaţie; acelaşi lucru fiind valabil şi pentru
costurile de producţie.
Pentru creşterile previzibile ale costurilor proiectului datorate modificării preţurilor unitare
ale diferitelor componente ce pot interveni după estimarea bazei de capital, se prevede o rezervă
de creştere a preţurilor care se calculează aplicând rata estimată de creştere la baza de capital
estimată.
În riscul financiar pot interveni creditele, atât cele pe termen lung, cât şi cele pe termen
mediu, care constituie baza adevăratului risc financiar.
Riscul în economie se poate caracteriza şi estima în funcţie de factorii care îl determină şi
de dimensiunile pe care le cunoaşte în manifestarea sa.
După factorii care-l generează, se disting două tipuri de risc şi anume: riscul în afaceri (de
întreprindere) şi riscul financiar.
Riscul în afaceri este generat de evoluţia progresului tehnic în ritm rapid şi consecinţele
sale greu de stăpânit; incertitudinile pieţei referitoare la evoluţia cererii, schimbarea gusturilor
consumatorilor, modificarea preţurilor etc.; instabilitatea economică şi politică (situaţii de criză
economică, de inflaţie, şomaj, greve etc.).
Acest tip de risc este un element definitoriu în activitatea agenţilor economici, fie de a-i
dinamiza, fie de a-i aduce în stare de faliment. Acest risc poate fi diminuat de către agenţii
economici, dacă vor cunoaşte bine piaţa, pe baza unor studii de marketing, dacă aplică strategii şi
metode de promovare a vânzărilor, de adaptare a ofertei şi preţurilor la condiţiile pieţei etc.
Riscul financiar pentru o firmă decurge din situaţia financiară a firmei şi/sau proporţia
mare a împrumuturilor sale luate de la bănci. Acest gen de risc constă în faptul că firma ajunge în
situaţia ca din rezultatele sale financiare să nu poată achita nici dobânzile la împrumuturile
contractate.
În cazul în care firma nu are datorii bancare, nivelul beneficiilor din exploatare este egal
cu cel al beneficiilor nete, iar riscul financiar este mic.
Coeficientul de risc este foarte mare atunci când este vorba de un risc independent de
agentul economic, adică determinat de conjunctura economică defavorabilă (de exemplu, pentru a
preîntâmpina riscul, băncile finanţatoare au luat măsuri: nu acordă împrumuturi decât până la cel
mult 50% din costul investiţiei proiectate, diferenţa urmând să fie acoperită din surse proprii şi
emiterea de acţiuni).
După gravitatea primejdiei şi consecinţele asupra situaţiei firmei, riscul poate fi:
Riscul de ruină (faliment) apare atunci când firma ajunge într-o situaţie deosebit de grea,
practic fiind condamnată la dispariţie, urmând să dea faliment, ceea ce înseamnă că salariaţii îşi
pierd posturile, creditorii îşi pierd creanţele (în totalitate sau parţial), acţionarii îşi pierd sumele de
bani pe care le-au investit; acest risc este cel mai de temut.
Riscul de insolvabilitate survine atunci când firma nu mai poate face faţă plăţilor.
Incapacitatea de a-şi lichida angajamentele (criză de insolvabilitate) poate conduce fie la lichidare,
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când nu mai este nici o şansă de salvare (manifestându-se riscul de ruină), fie că se soluţionează
printr-o investiţie de conjunctură, pe baza unui credit suplimentar de la bancă, sau firma respectivă
se asociază cu o altă firmă susceptibilă de a o ajuta. În acest ultim caz, este vorba de o pierdere a
independenţei care, în unele situaţii, poate deveni definitivă.
Riscul pierderii autonomiei se manifestă înainte de declanşarea crizei de insolvabilitate; el
se manifestă atunci când firma observă (constată) că, prin mijloace proprii, nu mai are capacitatea
de a-şi conserva (păstra) în viitor poziţia sa în producţie sau sub aspect comercial. Deci, resursele
de autofinanţare se dovedesc insuficiente în raport cu nevoile de dezvoltare (extindere).
Riscul scăderii rentabilităţii este un risc mai mult de natură financiară, care exprimă faptul
că la o creştere de capital, beneficiul net nu creşte în aceeaşi proporţie, semnalându-se fenomenul
de diluare.
În ceea ce priveşte riscul investiţional, o modalitate simplă de identificare a acestuia constă
în raportarea proiectelor la activitatea generală a firmei. Astfel vom avea un risc similar cu cel
general pentru proiectele care permit simpla continuare a activităţii (modernizare, înlocuire) şi un
risc superior pentru proiectele care modifică starea sau structura firmei (expansiune, dezvoltare,
cercetare).
Mediul economic naţional actual a impus noi categorii de risc:
– riscuri manageriale (riscul “întreprinzătorului”);
– riscuri informaţionale;
– riscuri de natură legislativă [2];
– riscuri legate de mediul înconjurător etc.
Joseph Schumpeter a plasat noţiunea de risc în centrul analizei, dar a limitat definiţia
acestuia la “riscul întreprinzătorului”.
Astăzi, se impune extinderea conţinutului şi formelor de manifestare, ca urmare a nivelului
şi modului de existenţă a societăţii contemporane. Astfel, toate formele de risc ce caracterizează
societatea industrială contemporană (poluarea, catastrofe produse de om etc.) impun necesitatea
integrării acestora în conceptul de risc al întreprinzătorului.
Dacă urmărim evoluţia riscurilor din sfera activităţilor industriale, sesizăm în primul rând
specificul de activitate, apoi potenţialul material, financiar, uman, instituţional alocat şi nu în
ultimul rând sistemul de organizare şi conducere [10].
Incertitudinile de natură legislativă sunt frecvente în statele aflate în tranziţie, ca rezultat al
frecventelor modificări ale actelor normative, cauzate de nevoia de adaptare la economia de piaţă.
De asemenea, folosirea unor tehnologii depăşite a adus mari daune mediului înconjurător
în ţările Europei Centrale şi de Est. Aceste ţări sunt constrânse să promoveze o legislaţie care
obligă firmele să înlăture orice neajunsuri de această natură.
Atunci când investiţiile depăşesc cadrul naţional, pe lângă aspectele legate de riscul
specific de firmă intervine şi riscul general de ţară. Acesta este un risc legat de multitudinea de
factori specifici fiecărei ţări, de natură economică şi politică, ce poate afecta gradul de
profitabilitate a firmei sau proiectului.
Studiile ONUDI folosesc o clasificare a ţărilor după categorii de risc, denumite A, B, C, D
(în ordinea crescătoare a riscului) şi recomandă o dobândă sporită la acordarea creditelor (tabel nr.
2).
A
B
C
Spor la dobânda creditelor
– pe termen scurt
1,5
2,5
4,0
– pe termen lung
2–2,5
4,0
6,0
Tabelul nr. 1 – Spor la dobânda creditelor pe ţări

D
6,0
8,0

De asemenea, poate fi considerat şi un risc complex care ia în considerare mai mulţi din
factorii menţionaţi (în acest caz, dobânda va face obiectul negocierilor).
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România a primit în martie 1996 de la principalele agenţii specializate evaluarea oficială a
riscului de ţară (rating) pe piaţa internaţională de capital, respectiv “C”, pentru titlurile financiare
pe termen lung în valută. În acest an, ţara noastră a primit un coeficient mai bun al riscului de ţară
“B”, distanţându-se de un grup de ţări cu risc ridicat de neachitare a datoriilor, ca: Albania,
Kazahstan, Bulgaria, Rusia etc.
7.2. Evaluarea riscului
Atât în literatura de specialitate, cât şi în practica afacerilor este cunoscut faptul că tipuri
diferite de investiţii implică un risc diferit asupra firmei [8], [23]. Astfel, putem avea (tabelul nr.
3):
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Tipuri de investiţii
1. Investiţii de înlocuire

Nivelul riscului proiectului
Mediu

Influenţa asupra firmei
Comparabilă cu
activitatea firmei

2. Investiţii de modernizaredezvoltare
– de extindere a activităţii
Mediu
Sensibilă
actuale;
– introducerea de noi produse şi
Ridicat
Importantă
crearea de noi capacităţi.
3. Investiţii de cercetareRidicat
Puternică
dezvoltare
4. Investiţii de ameliorare a
Mediu
Slabă
condiţiilor de muncă
5. Investiţii impuse prin
Scăzut sau inexistent
Slabă sau inexistentă
legislaţie, protecţia mediului.
Sursa: Adaptat după Cocriş, V., Işan, V., Economia afacerilor, vol. III, Ed. Sanvialy, Iaşi, 1996
Tabelul nr. 2 – Tipuri de investiţii şi riscul asociat
Din datele prezentate mai sus se constată că analiza riscului proiectelor de investiţii poate
fi efectuată în funcţie de gradul de risc specific acestora şi în funcţie de modul în care proiectele
sunt analizate individual sau drept portofolii de două sau mai multe proiecte de investiţii (figura
nr. 25).
Principalele elemente pe care trebuie să le conţină analiza riscului unui proiect de investiţii
sunt următoarele: identificarea cât mai exactă a factorilor de risc, evaluarea lor, cuantificarea
consecinţelor lor, stabilirea răspunderilor şi aplicarea unor măsuri pentru eliminarea cauzelor
generatoare de risc.
Pentru proiectele riscante, se impune condiţia ca investiţia să fie recuperată foarte repede.
Faptul poate fi atribuit atât conştientizării riscului, cât şi problemei apariţiei uzurii tehnice şi
tehnologice, acest ultim punct fiind semnificativ în industriile cu tehnologie sofisticată.
Un factor care reduce riscul proiectului este abilitatea conducerii de a fi receptivă la
schimbări. De exemplu: dacă pentru un produs se reduce cererea, producţia poate fi redusă şi pot
fi luate şi alte măsuri pentru a se limita pierderile. Pe de altă parte, dacă cererea depăşeşte nivelul
producţiei, firma poate acţiona astfel încât să-şi crească profiturile. Astfel, multe proiecte pot avea
un risc mult mai scăzut şi un potenţial mult mai mare decât se estimează iniţial.
Un proiect de investiţie dacă este evaluat individual poate fi destul de riscant, dar mai puţin
riscant atunci când se constituie drept o componentă a unui program de investiţii. Nu este
obligatoriu ca un program de investiţii să ducă la anularea riscului proiectelor componente, dar în
condiţiile economiei româneşti se impune cuprinderea în programe a diverselor proiecte, fiind
cunoscută necesitatea retehnologizării, dar şi a restructurării ramurilor. De obicei, într-un program
de investiţii, se combină proiecte cu randamente slab corelate sau necorelate, ceea ce face ca riscul
programului să fie comparabil cu riscul mediu al pieţei financiare.
În industrie, riscul este accentuat datorită concurenţei intensive care se manifestă pe piaţă,
modificărilor frecvente ale cererii în funcţie de dorinţele clienţilor, progresului tehnic la care
industria este deosebit de receptivă fiind relativ flexibilă la tehnologii etc.
Dimensionarea corectă şi aprecierea riscului investiţional este obligatorie pentru agenţii
economici, permiţându-le o fundamentare corectă a deciziei, iar asumarea acestuia bazată pe
criterii corecte de apreciere a mediului economic constituie sursa profiturilor viitoare.
O formă de estimare a riscului în procesul investiţional este cercetarea şi stabilirea marjei
de risc pe care o presupune fiecare element luat în considerare în calculele de fundamentare a
investiţiilor şi stabilirea pe această cale a implicaţiilor pe care le generează asupra eficienţei
proiectelor analizate. Astfel, se pot modifica cheltuielile cu investiţiile, de obicei în sensul creşterii
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acestora ceea ce va atrage modificări semnificative la nivelul venitului net. Fluxurile de venit net
se pot diminua şi datorită evoluţiilor imprevizibile ale costului mâinii de lucru şi a materiilor prime,
a preţului de vânzare a produselor etc. De aceea fluxurile financiare previzionate sunt corectate cu
coeficienţi care să reflecte riscul de realizare a lor, în felul acesta obţinându-se o imagine mai fidelă
a implicaţiilor pe care le generează realizarea proiectului de investiţii.
Asocierea la nivelul variabilelor luate în calcul pentru fundamentarea procesului
investiţional a unor serii care să reflecte distribuţia de probabilitate a realizării lor contribuie la
îmbunătăţirea procesului de decizie prin reflectarea mai adecvată a realităţii, deoarece viitorul nu
se poate previziona întotdeauna cu certitudine.
Modificarea oricăror variabile luate în calcul pentru fundamentarea deciziei de investiţii se
regăseşte până la urmă în mărimea venitului net actualizat, de aceea putem limita analiza riscului
la cercetarea speranţei matematice a sumei venitului net actualizat, ponderat cu probabilităţile de
realizare a lui în funcţie de împrejurările concrete ce ar putea interveni.
Formula de calcul a speranţei matematice a câştigului pentru venitul net (E) este
următoarea:
n

E   Vt Pt
t 1

unde: Vt – venitul net în anul t;
Pt – probabilitatea realizării venitului net.
Adâncirea informaţiilor asupra gradului de risc se poate face prin calculul dispersiei
venitului net actualizat în jurul speranţei matematice şi a coeficientului de variaţie dintre dispersie
şi speranţa matematică.
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Analiza riscului

Evaluarea riscului unui
proiect care formează
portofoliul de proiecte
de firmă

Evaluarea riscului unui
proiect de investiţii
individual

Metode
aproximative
de evaluare a
riscului

Reducerea
duratei
proiectului

Ajustarea
fluxurilor
(echivalent
-cert)

Metode pentru
măsurarea
riscului

Metode pentru
identificarea
surselor
riscului

Ajustarea
ratei de
actualizare

Analiza de
senzitivitate

Aplicarea unor
metode de echilibru
ale activelor
financiare

Metoda
scenariilor

Proiecte
pentru o
perioadă

Proiecte în
mai multe
perioade

Speranţa
Variaţia şi
Coeficientul
Arbore de
matematică
ecartul tip
de variaţie
decizie
Sursa: Adaptat după Gh. Negoescu, Risc şi incertitudine în economia de piaţă, Ed. Alter Ego Cristian, Galaţi, 1995
Figura nr. 23 – Analiza riscului proiectelor de investiţii
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Formule
statistice

Simulare

Concluzii
În economia de piaţă, bazată pe concurenţă şi pe oscilaţia preţurilor, incertitudinea şi riscul sunt
variabile de care trebuie să se ţină seama, deoarece suprimarea lor nu este posibilă. De aceea, agenţii
economici trebuie să studieze şi să calculeze riscul, pentru a cunoaşte şi a alege varianta de activitate
mai puţin riscantă.
Abordarea incertitudinii şi a riscului are în vedere consecinţele anticipate ale unei sau alteia
dintre variantele de acţiune şi doar uneori cauzele care determină consecinţele acţiunilor.
În încheierea acestui capitol am evidenţiat faptul că introducerea cu succes a evaluării riscului
într-o firmă depinde de competenţa tehnică a specialiştilor aleşi să realizeze această analiză, dar
succesul sau eşecul evaluării riscului este determinat şi de o sumă de factori organizatorici şi
comportamentali.
Cuvinte cheie
 risc;
 incertitudine;
 riscuri fizice;
 riscuri financiare;
 riscuri în afaceri;
 risc investiţional.
Întrebări de control
1. Ce reprezintă conceptele de risc şi incertitudine?
2. Când avem de a face cu risc financiar?
3. Care este tipologia riscului după gravitatea prejudiciului şi consecinţele asupra situaţiei
financiare?
4. În ce constă riscul de faliment?
5. Ce este riscul de insolvabilitate?
6. Cum se manifestă riscul pierderii autonomiei?
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RĂSPUNSURILE TESTELOR DE CONTROL ŞI EVALUARE
CAPITOLUL 1
1. a, c
2. g
3. c
4. a, d
5. a
6. Accepţiunea cea mai des întâlnită pentru definirea investiţiilor este aceea de cheltuială sau
plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare.
7. Principalele moduri de abordare a investiţiilor sunt: abordarea contabilă, abordarea juridică,
abordarea strict monetară, abordarea psihologică, abordarea economică şi abordarea socială.
8. După caracterul lor, investiţiilor se clasifică astfel:
a) investiţii în sfera productivă, care pot fi:
a1. investiţii de înlocuire, care au ca destinaţie înlocuirea activelor fixe datorită uzurii fizice şi
morale;
a2. investiţii de modernizare care au rolul de a asigura condiţiile de reducere a costurilor de
producţie şi a creşterii productivităţii;
a3. investiţii de dezvoltare care au drept scop creşterea capacităţilor de producţie (extinderea sau
dezvoltarea întreprinderilor existente, crearea de noi întreprinderi etc.) ca urmare a creşterii
cererii pentru produsele existente sau pentru lansarea de noi produse;
a4. investiţii strategice care cuprind cheltuielile cu cercetarea ştiinţifică şi cele de natură socială
pentru personalul angajat în unităţile productive şi care au ca obiect reducerea riscului din
cele două domenii amintite.
b) investiţii în sfera neproductivă, care se realizează în învăţământ, cultură şi artă, ştiinţă,
sănătate şi asistenţă socială.
9. Investiţiile de modernizare prezintă o serie de avantaje, printre care mai importante sunt
următoarele:
√ pornesc de la o bază tehnico-materială existentă;
√ durata realizării investiţiei este mică;
√ creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă
a utilajelor;
√ efortul investiţional este orientat spre echipamentul de producţie şi mai puţin spre alte
investiţii conexe şi colaterale.
10. Investiţiile de dezvoltare sau expansiune se referă la toate investiţiile întreprinderii care
contribuie la dezvoltarea activităţii sale şi care au drept scop creşterea capacităţii de producţie
a unei firme, creştere determinată de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea
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de produse noi. Şi acestea sunt legate de investiţii realizate în perioade precedente şi prezintă
o serie de avantaje, care constau în:
√ existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;
√ existenţa surselor de materii prime;
√ existenţa unui personal calificat, cu o anumită experienţă şi tradiţie etc.
11. Investiţia directă (de bază), cuprinde totalitatea cheltuielilor prevăzute în documentaţia
previzionată de un agent economic în vederea realizării nemijlocite a unor obiective de
investiţii noi, înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor întreprinderi deja existente în
diferite ramuri ale economiei.
12. Investiţia colaterală cuprinde cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi
funcţional de o anumită investiţie directă şi se referă concret la: construirea de conducte
pentru alimentarea cu apă, gaze, canalizare, energie termică, linii de transport a energiei
electrice, reţele de telecomunicaţii, inclusiv racordurile la reţele publice, căi şi drumuri de
acces etc., necesare punerii în funcţiune şi exploatării capitalului fix creat prin investiţia
directă sau de bază.
13. Investiţia conexă reprezintă cheltuielile de investiţii, necesare a se efectua în alte ramuri sau
domenii pentru a putea pune la dispoziţia investiţiei directe sau de bază utilaje, materii prime,
combustibili, energie, căi de comunicaţii, dotări social culturale etc. Investiţiile conexe nu se
includ în valoarea totală a obiectului rezultat din investiţia directă, deoarece ele reprezintă
investiţii directe în domeniul în care se realizează. Ca excepţie, se includ în investiţia totală
acele investiţii conexe care nu produc efecte economice pe baza cărora să se recupereze.
14. Investiţiile nete sunt constituite din sumele de bani ce provin din produsul naţional net şi au
ca scop sporirea capitalului fix şi a stocurilor de materii prime şi materiale. Dacă la investiţia
netă se adaugă amortizarea, care are ca scop principal înlocuirea capitalului fix uzat, se obţine
investiţia brută, ce contribuie la creşterea absolută a capitalului fix.
15. Proiectul de investiţii poate fi definit ca un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate
pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de
resurse umane, materiale etc. provoacă o dezvoltare economico-socială determinată.
Programele investiţionale au la bază ideea că investiţiile sunt mijloacele prin care se fixează
dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care
face parte. Astfel, într-un program de investiţii se stabilesc obiectivele, performanţele,
acţiunile şi mijloacele necesare atingerii obiectivelor, precum şi modul de combinare şi
folosire a acestor mijloace.
16. Caracteristicile esenţiale ale investiţiilor sunt:
√ derularea temporară;
√ complementaritatea;
√ caracterul conex;
√ ireversibilitatea investiţiilor;
√ unicitatea proiectelor.
CAPITOLUL 2
1. Sursele din care pot fi finanţate investiţiile sunt:
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√ surse din interiorul ţării, reprezentate de fondurile proprii ale firmelor, emitere de acţiuni,
credite bancare pe termen lung sau termen mijlociu, alocaţii (subvenţii) de la buget;
√ surse din exterior, sub forma împrumuturilor bancare, a investiţiilor directe de capital etc.
Sursele investiţionale mai pot fi clasificate în:
√ surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinanţare);
√ surse atrase (credite sau împrumuturi, subvenţii, colaborări cu alţi parteneri etc.).
2. Fondul de dezvoltare ce se constituie de către o societate comercială (firmă) este alimentat
din:
√ o parte din profitul net repartizat pentru investiţii;
√ amortizarea destinată acestui scop;
√ sume încasate din vânzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate din dezmembrarea
celor scoase din funcţiune etc.
3. Firmele apelează la credite bancare atunci când resursele proprii sunt insuficiente, în cazul
unora cu activităţi mai puţin rentabile, iar în cazul altora, cu activitate prosperă, atunci când
îşi propun proiecte de mare anvergură.
4. Creditele de investiţii, în funcţie de garanţiile care stau la baza lor, sunt:
√ împrumuturi bancare ce se acordă pe bază de garanţii materiale;
√ credite ipotecare;
√ credite de cash-flow.
5. Creditele externe sunt de mai multe categorii şi anume:
√ credite guvernamentale sau cu garanţie guvernamentală, în spatele cărora este statul, chiar
dacă se acordă prin bănci;
√ credite bancare, unde riscul este exclusiv al băncilor;
√ credite acordate de instituţii internaţionale, gen FMI, BIRD, BERD etc.
6. c.
7. În efectuarea unei operaţiuni de leasing intervin trei organisme:
√ întreprinderea care are nevoie de bun;
√ furnizorul (vânzătorul);
√ organismul financiar al leasing-ului.
8. a, b, c, d.
9. Proporţiile în care întreprinderea îşi acoperă finanţarea proiectelor sale din diferite surse pot
fi diferite. În principal două sunt determinantele acestei structuri:
√ posibilităţile de acces la fiecare sursă;
√ costul specific al fiecărei surse.
10. Efectul de levier reprezintă sporirea rentabilităţii capitalurilor proprii ale unei întreprinderi
ca urmare a efectelor pozitive ale capitalului împrumutat. Condiţia producerii efectului de
levier este realizarea unei rentabilităţi a capitalului total superioară faţă de costul capitalului
împrumutat.
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11. Leasing-ul prezintă avantaje importante pentru toate cele trei tipuri de organisme implicate,
date de atenuarea sau chiar eliminarea efectelor riscului indus prin operaţiunile de finanţare
şi investiţionale clasice. Principalul avantajat al acestei operaţiuni rămâne a fi utilizatorul
care poate beneficia de efectele folosirii bunului respectiv fără a angaja integral suma, aşa
cum ar trebui să facă în cazul cumpărării. În cazul creşterii capitalului prin mobilizarea
rezervelor, are loc o emisiune de acţiuni care nu măreşte valoarea capitalului. Se realizează
un transfer al pasivului societăţii din postul de “rezerve” în posturile de “capital” şi “primă
de emisiune”.
CAPITOLUL 3
1. Eficienţa este atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit. În expresia sa
cea mai generală, eficienţa este redată de relaţia dintre rezultatele obţinute, într-o anumită
activitate (Ai) şi cheltuielile de resurse cu respectiva activitate.
2. Studiul eficienţei unei activităţi are la bază următoarele tipuri de corelaţii:
√ comparaţie între nivelul resurselor;
√ comparaţie între nivelul efectelor;
√ comparaţie de tipul efort/efect şi efect/efort;
√ comparaţie între nivelurile de eficienţă.
3. Structurarea resurselor presupune următoarele criterii:
√ după criteriul regenerărilor în timp: resurse regenerabile şi resurse neregenerabile
√ după natura lor: umane, tehnice, materiale, financiare;
√ după modul cum participă la circuitul economic: resurse potenţiale şi resurse intrate în
circuitul economic.
4. Din punctul de vedere al eficienţei, efectele pot fi: directe – identificabile la locul unde se
desfăşoară activitatea şi indirecte – identificabile în alte sectoare de activitate.
√ după momentul la care se produc: efecte imediate şi efecte posibile, viitoare;
√ după natura lor: efecte economice; efecte ecologice; efecte sociale; efecte tehnice etc.
5. Decizia de investiţie într-o firmă presupune parcurgerea cronologic a următoarelor etape
logice:
1. identificarea oportunităţilor de investiţie;
2. culegerea informaţiilor relevante;
3. considerarea căilor alternative pentru atingerea obiectivelor;
4. lucrul la proiecte specifice fără detalii;
5. identificarea cheltuielilor financiare şi a veniturilor;
6. evaluarea financiară a proiectului;
7. considerarea aspectelor non-financiare şi necuantificabile;
8. luarea deciziei;
9. implementarea deciziei şi controlul proiectului;
10. analiza rezultatelor.
6. Principalele stadii în alegerea proiectelor de investiţii sunt:
I. generarea propunerilor de investiţii (etapele 1-3);
II. selecţia proiectelor de investiţii (etapele 4-8);
III. implementarea, controlul şi analiza rezultatelor (etapele 9-10).
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7. Metodele care asistă managerii în activitatea de planificare şi evaluare a proiectelor de
investiţii sunt:
√ metode contabile: rata de rentabilitate şi termenul de recuperare;
√ metode financiare: venitul net actualizat, indicele de profitabilitate, rata internă de
rentabilitate şi termenul de recuperare actualizat;
√ metode multicriteriale.
CAPITOLUL 4
1. b, d
2. b
3. b
4. a
5. d
6. Indicatorii cu caracter general ai eficienţei economice ai eficienţei economice sunt:
√ capacitatea de producţie;
√ numărul de salariaţi;
√ costul de producţie;
√ profitul;
√ productivitatea muncii;
√ rentabilitatea.
7. Capacitatea de producţie – exprimă producţia maximă ce poate fi obţinută într-o perioadă de
timp, în condiţii normale de funcţionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor umane şi
materiale şi a unui anumit coeficient de schimburi.
8. Indicatorii de bază proprii analizei eficienţei economice a investiţiilor sunt:
√ volumul capitalului investit;
√ durata de realizare a lucrărilor de investiţii;
√ durata de funcţionare a obiectivului;
√ investiţia specifică;
√ termenul de recuperare a investiţiei;
√ coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor;
√ cheltuieli echivalente sau recalculate;
√ randamentul economic al investiţiei.
9. Problemele esenţiale ce vor fi luate în calcul în cazul indicatorului “durata de realizare a
lucrărilor de investiţii” sunt:
√ modul de eşalonare a cheltuielilor de capital pe fiecare an în parte, din cadrul duratei de
realizare; se va urmări ca cea mai mare parte a fondurilor să fie alocate către sfârşitul
perioadei de execuţie;
√ eventualitatea punerii parţiale în funcţiune a unei capacităţi de producţie.
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10. Graficul care prezintă perioadele de timp în cadrul duratei de funcţionare a unui obiectiv de
investiţii:
Lei
C
Q
d

Da

Dd

Dn

h

Ani

De
11. Investiţia specifică se exprimă astfel: Df
√ în cazul obiectivelor noi, folosind capacitatea de producţie exprimată în unităţi fizice, se
exprimă în lei investiţii, ce revin pe unitatea fizică de capacitate;
√ cânt producţia este eterogenă indicatorul arată câţi lei-efort de capital investit revin la un leuproducţie obţinută;
√ în cazul modernizării, dezvoltării sau retehnologizării unor obiective, capacitatea de
producţie fiind exprimată în unităţi fizice – indicatorul reflectă câţi lei-efort de capital investit
revin pe unitatea fizică-spor de capacitate rezultată în urma modernizării, dezvoltării sau
retehnologizării;
√ în cazul modernizării, dezvoltării sau retehnologizării unor obiective, iar producţia este
eterogenă, indicatorul exprimă câţi lei capital investit revin la un leu spor de capacitate
exprimat valoric.
12. Termenul de recuperare a investiţiei exprimă corelaţia dintre efortul de capital investit, pe de
o parte, şi efectul obţinut sub forma profitului anual, pe de altă parte.
13. Coeficientul de eficienţă economică se exprimă astfel:
√ pentru obiective noi indicatorul arată câţi lei profit anual se vor obţine la un leu capital
investit. Nivelul său trebuie să fie cât mai mare;
√ în cazul modernizării, dezvoltării sau retehnologizării unor obiective indicatorul exprimă
sporul de profit obţinut în urma modernizării, dezvoltării sau a retehnologizării la valoarea
capitalului investit pentru modernizare, dezvoltare sau retehnologizare;
√ pentru compararea variantelor indicatorul se exprimă prin sporul de profit al uneia dintre
variante.
14. Atunci când evaluăm eficienţa economică a investiţiilor pentru diverse variante posibile de
urmat, ne întâlnim cu situaţii în care o variantă presupune în faza investiţională un efort de
capital mai mare comparativ cu alte variante, însă, după punerea în funcţiune costurile de
exploatare se află în relaţie inversă. În acest caz putem calcula indicatorul cheltuieli
echivalente, care cuantifică efortul total, atât pentru investiţii, cât şi pentru exploatare.
15. Randamentul economic al investiţiei se calculează ca raport între profitul final prezentat
anterior şi capitalul investit:

R

Pf
, unde:
It
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R – randamentul economic al investiţiei;
Pf – profitul final;
It – investiţia totală.
Acest indicator exprimă câţi lei-profit final se vor obţine la un leu-capital investit sau câţi leiprofit se obţin după recuperarea investiţiei la fiecare leu-investit.
16. Principalele căi de sporire a randamentului economic al investiţiilor sunt, de fapt, căile de
creştere a profitului final, după cum urmează:
√ reducerea timpului de recuperare a investiţiei;
√ reducerea cheltuielilor de producţie;
√ prelungirea duratei de funcţionare a obiectivului;
√ creşterea valorii producţiei prin sporirea producţiei fizice, ridicarea calităţii producţiei,
îmbunătăţirea structurii sortimentale a acesteia etc.
CAPITOLUL 5
1. Indicatorii imobilizărilor sunt:
a) mărimea imobilizărilor totale;
b) imobilizarea specifică;
c) imobilizarea medie anuală;
d) efectul economic al imobilizărilor (pierderi din imobilizări);
e) efectul economic specific al imobilizărilor;
f) efectul economic al reducerii duratei de execuţie.
2. Factorul de fructificare z’ = (1+a)h se foloseşte la aducerea în prezent a unor sume investite
în trecut, sau la ducerea din prezent a sumelor investite, spre viitor, mărind aceste sume,
deoarece întotdeauna z’ > 1.
Factorul de actualizare

1

1  a h

se foloseşte la aducerea în prezent a unor sume ce se vor

realiza în viitor, micşorând aceste sume, deoarece z < 1.
3. Semnificaţia economică a coeficientului a este următoarea: el reprezintă profitul ce poate fi
obţinut într-un an, ca urmare a sumei de un leu, investită productiv la începutul acelui an.
4. În cazul aplicării factorului de actualizare, h ia valorile 1, 2, …, t, iar atunci când se aplică
factorul de fructificare, h ia valorile 0, 1, 2, …, t–1, unde t reprezintă intervalul de timp cuprins
între momentul la care se face actualizarea şi momentul în care se obţine ultima sumă ce se
actualizează. Valoarea 0 pentru h, în cazul folosirii factorului de fructificare (z’) se exprimă
prin faptul că suma ce urmează a fi actualizată a fost înregistrată la sfârşitul anului.
5. Principalele momente de referinţă din viaţa economică a unui obiectiv sunt:
m – momentul adoptării deciziei de investiţii;
n – momentul începerii lucrărilor de investiţii;
p – momentul punerii în funcţiune a noului capital fix;
u – momentul începerii restituirii creditului;
v – momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix.
6. Grafic, momentele de referinţă şi perioadele pe care le delimitează se reprezintă astfel:
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Cele patru perioade pe grafic semnifică:
g – perioada de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivului de
investiţii, de obţinere a avizelor şi aprobărilor necesare realizării obiectivului;
d – durata de execuţie a lucrărilor de investiţii pe şantier;
f – perioada de graţie (sau de răgaz) scursă între momentul punerii în funcţiune şi
începerea restituirii creditelor primite;
D – durata eficientă de funcţionare a obiectivului de investiţii.
7. Pentru determinarea unui indicator de eficienţă economică a investiţiilor în formă dinamică,
la orice moment de referinţă, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
a) Se stabileşte indicatorul pe care dorim să-l actualizăm şi se calculează mărimea sa în
formă statică pentru a o putea, în final, compara cu mărimea dinamică.
b) Se stabileşte momentul de referinţă la care se face actualizarea, se reprezintă pe o axă
orizontală (axa timpului) numai trei din cele cinci momente n, p şi v. Dacă momentul de
referinţă este m sau n, se înscrie şi acest moment pe axa respectivă. Se notează momentul
de referinţă ales cu 0.
c) Se înscrie indicatorul (profit sau investiţie) pe axa reprezentată.
d) Se trasează triunghiul actualizării (pentru investiţii şi profit). Se stabileşte formula de
calcul ce se va aplica.
e) Se aplică formulele de calcul.
f) Se compară datele actualizate cu cele stabilite iniţial, în formă statică, şi se trag concluziile
ce se impun.
8. Termenul actualizat de recuperare a investiţiilor este întotdeauna mai mare decât cel static,
ceea ce arată că influenţa factorului timp se face în sensul diminuării eficienţei economice.
Întotdeauna, randamentul economic al investiţiilor în formă dinamică este mai mic decât cel
în formă statică, reflectând mai corect eficienţa economică a investiţiilor.
9. Randamentul economic actualizat la momentul începerii funcţionării obiectivului este egal cu
cel calculat pentru momentul luării deciziei. De altfel, randamentul economic al investiţiilor,
indiferent de momentul de referinţă ales, va avea aceeaşi valoare.
10. Investiţia totală actualizată la momentul p exprimă valoarea producţiei ce s-ar fi obţinut în
condiţiile în care investiţiile nu erau imobilizate în cadrul procesului investiţional, ci erau
folosite într-o activitate economică la care nivelul eficienţei economice este egal cu a.
11. Pentru moment începerii restituirii creditului primit, actualizarea profitului prezintă
următoarea particularitate: pentru actualizarea profitului din perioada f se va folosi factorul
de multiplicare z’, iar pentru actualizarea profitului din perioada D – f se va utiliza factorul
de actualizare z.
12. Pentru calculul investiţiei şi a profitului la momentul v utilizăm factorul de fructificare z’.
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13. Angajamentul de capital exprimă costurile totale iniţiale de investiţii, pentru constituirea
capacităţilor de producţie proiectate şi a costurilor ulterioare punerii în funcţiune, pentru
exploatarea acestora, exclusiv amortismentul, exprimate în valoare actuală, la un moment de
referinţă, de regulă momentul începerii lucrărilor de investiţii (n).
14. Indicatorul VNta caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj economic al unui
proiect de investiţii, câştigul, răsplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit
în proiectul respectiv, exprimat fie sub formă de cash-flow în valoare actuală, fie ca valoare
netă actualizată.
Definit în raport de cash-flow, indicatorul VNta realizează compararea între cash-flow-ul total
actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui proiect sau variante de proiect de
investiţii (CFta) şi efortul investiţional total generat de acel proiect, exprimat tot în valoare
actualizată (Ita).
15. Indicele de profitabiliate caracterizează nivelul raportului dintre VNta şi fondurile de investiţii
care stau la baza proiectelor de investiţii şi generează acel volum de VNta. Se pot avea în
vedere investiţiile iniţiale (It) sau valoarea actualizată a acestora Ita. Se exprimă în procente.
16. RIR reprezintă acea rată a dobânzii compuse care, atunci când se foloseşte ca rată de
actualizare (a) pentru calculul valorii actuale a fluxurilor de cash-flow şi de investiţii ale
proiectelor, face ca suma valorii actuale a cash-flow-ului să fie egală cu suma valorii actuale
a costurilor de investiţii şi, deci, valoarea netă actuală totală să fie nulă. În sens mai larg, RIR
se defineşte ca acea rată de actualizare (a) care face ca pe perioada (d+D) valoarea actualizată
totală a veniturilor din vânzarea produselor să fie egală cu suma costurilor totale de investiţii
şi de exploatare actualizate Kta sau Cta.
17. CRNA caracterizează costul intern, exprimat în valută naţională, al unei unităţi de valută
externă obţinută fie prin exportul de produse şi servicii, fie economisite prin înlocuirea
importului, ca urmare a realizării diferitelor proiecte de investiţii care au asemenea scopuri
şi obiective.
18. b
19. d
20. c
CAPITOLUL 6
1. Studiu de fezabilitate reprezintă ansamblul de piese scrise privind necesitatea viitorului
obiectiv, sursele de aprovizionare cu materii prime şi pieţele de desfacere, asigurarea
capitalului – lichidităţi şi credite etc. Studiul de fezabilitate se concretizează într-un proiect
în care se definesc şi analizează elementele critice legate de realizarea unui produs împreună
cu variantele de abordare. În mod sintetic, studiul se referă la o anumită capacitate de
producţie, la un amplasament deja ales, o anumită tehnologie, anumite costuri de investiţii,
de producţie şi cu venituri astfel încât să asigure o rentabilitate corespunzătoare a investiţiei.
2. Ţinând seama de destinaţia lor, există mai multe categorii de studii de fezabilitate şi anume:
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√ pentru obiective noi, de producţie sau servicii, care deseori pot fi devansate de studii de
prefezabilitate în scopul restrângerii numărului de variante analizate şi clarificării unor
aspecte tehnice, de marketing şi financiare;
√ dezvoltarea societăţii existente;
√ restructurarea societăţii existente;
√ privatizare;
√ desprinderea unei secţii dintr-o societate;
√ lichidarea societăţii;
√ înfiinţarea unei societăţi mixte.
3. Obiectivele urmărite la elaborarea studiilor de fezabilitate sunt:
√ economisirea de mijloace (materii prime, energie, manoperă etc.) pentru realizarea
producţiei sau serviciilor preconizate, cu consecinţe favorabile asupra creşterii
rentabilităţii;
√ redresarea economică a societăţii prin ameliorarea performanţelor şi calităţii produselor,
extinderea pieţei, creşterea productivităţii etc.;
√ conturarea unei strategii pe termen mediu şi lung.
4. Studiile de fezabilitate şi de restructurare sunt însoţite de studii adiacente care privesc în
special:
√ informatizarea activităţilor societăţilor;
√ cercetarea ştiinţifică proprie;
√ reorganizarea societăţii – management performant;
√ colaborarea cu alte societăţi (din ţară şi străinătate) sub diverse forme: obţinerea de
licenţe, participări, înfiinţarea de societăţi mixte, credite sau simpozioane, expoziţii etc.
5. Etapele metodologiei BIRD de realizare a studiilor de fezabilitate sunt:
a) identificarea proiectelor prioritare pentru dezvoltarea generală;
b) pregătirea proiectelor;
c) evaluarea proiectelor;
d) decizia;
e) realizarea proiectului;
f) controlul executării proiectului prin urmărirea periodică a situaţiei financiare şi a
capacităţii de rambursare a creditelor.
6. Etapele metodologiei ONUDI de realizare a studiilor de fezabilitate sunt:
a) introducerea;
b) prezentarea sectorului industrial în care este cuprins proiectul;
c) piaţa, preţul, distribuţia;
d) prezentarea firmei şi a iniţiatorului (instituţiei finanţatoare);
e) prezentarea proiectului;
f) costul investiţiei şi planul de finanţare;
g) analiza financiară;
h) analiza economică;
i) acorduri de cooperare.
7. Principalele elemente ale unui studiu de fezabilitate sunt:
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a) Cadrul general al întreprinderii: sectorul de activitate, ponderea producţiei întreprinderii
în economia naţională, fluxurile de aprovizionare, modalităţile de desfacere, exportul şi
principalii parteneri, contextul legislativ şi administrativ, condiţiile locale etc.
b) Piaţa internă şi externă şi comercializarea produselor: volumul şi structura ofertei,
nivelul cererii şi gradul de acoperire, nivelul preţurilor practicate, relaţii tradiţionale etc.
c) Tehnica şi tehnologia: starea echipamentelor, condiţii speciale de exploatare,
perspectivele tehnice şi tehnologice (progres tehnic) şi posibilităţi de acces, implicaţii
asupra materiilor prime, energiei, forţei de muncă etc.
d) Produse: evoluţia caracteristicilor, posibilităţi de substituţie, grad de saturaţie a pieţei,
caracteristici tehnice şi de utilizare, consumuri specifice etc.
e) Situaţia economică şi financiară pe ultimii ani: capacitatea de producţie şi gradul de
utilizare, pragul de rentabilitate, preţuri de vânzare, calitatea şi competitivitatea
produselor, cheltuieli de producţie, nivelul impozitelor, colaborarea cu alte firme,
problema poluării, rezultate economico-financiare, surse de finanţare etc.
f) Strategia dezvoltării întreprinderii: volumul şi structura producţiei, perfecţionarea
tehnicii şi tehnologiei, pregătirea personalului, prezentarea şi distribuirea produselor,
investiţii necesare.
g) Studiul trebuie încheiat prin concluzii privind aspectele tehnice, economice, financiare,
organizatorice şi de conducere, trăsăturile strategiei şi impactul asupra rezultatelor
viitoare ale întreprinderii.
CAPITOLUL 7
1. Incertitudinea are la bază numărul redus al cunoştinţelor certe sau chiar lipsa acestora
referitoare la consecinţele unei acţiuni. Riscul presupune un calcul informaţional bazat pe o
experienţă trecută extrem de vastă sau pe date informaţionale, putându-se face astfel estimări
privind probabilitatea consecinţelor unor acţiuni sau a ivirii unui eveniment.
2. Riscul financiar apare atunci când inflaţia are un impact deosebit asupra viabilităţii financiare
a proiectului, deoarece ea influenţează volumul activelor fixe, capitalul circulant, costurile de
producţie şi chiar încasările din vânzări. Pentru ajustarea planului financiar în funcţie de
inflaţie, cheltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investiţiei (inclusiv
rezerva pentru riscurile fizice) se ajustează cu un factor estimat de inflaţie; acelaşi lucru fiind
valabil şi pentru costurile de producţie.
3. După gravitatea primejdiei şi consecinţele asupra situaţiei firmei, riscul poate fi:
√ risc de ruină (faliment);
√ risc de insolvabilitate;
√ riscul pierderii autonomiei;
√ riscul scăderii rentabilităţii.
4. Riscul de faliment (ruină) apare atunci când firma ajunge într-o situaţie deosebit de grea,
practic fiind condamnată la dispariţie, urmând să dea faliment, ceea ce înseamnă că salariaţii
îşi pierd posturile, creditorii îşi pierd creanţele (în totalitate sau parţial), acţionarii îşi pierd
sumele de bani pe care le-au investit; acest risc este cel mai de temut.
5. Riscul de insolvabilitate survine atunci când firma nu mai poate face faţă plăţilor.
Incapacitatea de a-şi lichida angajamentele (criză de insolvabilitate) poate conduce fie la
lichidare, când nu mai este nici o şansă de salvare (manifestându-se riscul de ruină), fie că se
soluţionează printr-o investiţie de conjunctură, pe baza unui credit suplimentar de la bancă,
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sau firma respectivă se asociază cu o altă firmă susceptibilă de a o ajuta. În acest ultim caz,
este vorba de o pierdere a independenţei care, în unele situaţii, poate deveni definitivă.
6. Riscul pierderii autonomiei se manifestă înainte de declanşarea crizei de insolvabilitate; el se
manifestă atunci când firma observă (constată) că, prin mijloace proprii, nu mai are
capacitatea de a-şi conserva (păstra) în viitor poziţia sa în producţie sau sub aspect comercial.
Deci, resursele de autofinanţare se dovedesc insuficiente în raport cu nevoile de dezvoltare
(extindere).
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TESTE GRILĂ
1. Definiţiile reprezintă:
a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale;
b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte
ulterioare;
c) opusul consumului imediat;
d) renunţarea la sursele băneşti lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse
viitoare, care vor fi obţinute în timp.
2. Elemente esenţiale pentru o investiţie sunt:
a) subiectul, reprezentat de cel care investeşte;
b) obiectul, reprezentând modul în care se concretizează investiţia;
c) sursele de finanţare a investiţiei;
d) costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual consumat pentru obţinerea unui obiectiv;
e) efectele valorice care se obţin în viitor şi reprezintă o speranţă mai mult sau mai puţin certă.
3. În ţara noastră noţiunea de investiţie are următoarele accepţiuni:
a) investiţia reprezintă multitudinea de active fixe şi circulante prin care se obţin întreprinderi
noi, se modernizează, se reutilează sau se dezvoltă cele existente;
b) investiţiile se referă doar la cheltuielile prin care se creează sau se achiziţionează noi capitaluri
fixe şi circulante, productive şi neproductive, pentru înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea
unor active fixe existente în economie;
c) investiţiile sunt definite ca plasarea unor sume de bani în diferite domenii: economic, social,
cultural, administrativ, militar etc., pentru a construi şi achiziţiona utilaje, instalaţii, clădiri,
pentru a pregăti personal, în vederea realizării de noi tehnologii etc., dar şi pentru hârtii de
valoare, angajamente în operaţii comerciale, bancare sau operaţii de bursă, inclusiv operaţii
speculative.
4. Abordările simple ale investiţiilor sunt:
a) abordarea contabilă;
b) abordarea economică;
c) abordarea strict monetară;
d) abordarea juridică;
e) abordarea socială.
5. Abordarea economică consideră investiţiile ca fiind:
a) similare cu imobilizările achiziţionate sau create pentru o întreprindere, destinate să rămână
durabile;
b) toate sacrificiile făcute azi în speranţa obţinerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total
va fi superior cheltuielilor iniţiale;
c) un ansamblu de cheltuieli ce va genera, pe o perioadă lungă, venituri sau economii, care să
ramburseze sau să recupereze cheltuielile iniţiale.
6. Definirea economică a investiţiilor ţine seama de următoarele aspecte importante:
a) influenţa factorului timp;
b) noţiunile de randament şi eficienţă a operaţiilor economice;
c) riscuri legate de viitor;
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d) posibilitatea de autofinanţare.
7. După natura tehnologică, investiţiile pot fi:
a) investiţii pentru lucrări de construcţii-montaj;
b) investiţii pentru cumpărarea utilajelor necesare realizării producţiei;
c) investiţii de dezvoltare care au drept scop creşterea capacităţilor de producţie;
d) investiţii pentru lucrări geologice;
e) investiţii pentru studii, cercetări, proiectări şi pregătirea personalului.
8. După caracterul investiţiilor, întâlnim următoarele categorii de investiţii:
a) investiţii în sfera productivă;
b) investiţii în sfera neproductivă;
c) investiţii pentru lucrări geologice.
9. Investiţiile din sfera productivă pot fi:
a) investiţii de modernizare care au rolul de a asigura condiţiile de reducere a costurilor de
producţie şi a creşterii productivităţii;
b) investiţii de înlocuire, care au ca destinaţie înlocuirea activelor fixe datorită uzurii fizice şi
morale;
c) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei;
d) investiţii strategice care au ca obiect reducerea riscului.
10. Investiţia de modernizare are drept scop:
a) ameliorarea condiţiilor de producţie cu sau fără modificarea volumului producţiei cu scopul
de a obţine o economie la costurile de producţie şi îmbunătăţirea rentabilităţii activelor
întreprinderii;
b) înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi moral.
11. Avantajele investiţiilor de modernizare sunt:
a) pornesc de la o bază tehnico-materială existentă;
b) durata realizării investiţiei este mică;
c) creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a
utilajelor;
d) necesită personal foarte bine specializat în realizarea obiectivului propus;
e) efortul investiţional este orientat spre echipamentul de producţie şi mai puţin spre alte
investiţii conexe şi colaterale.
12. Investiţiile de dezvoltare sau expansiune se referă la:
a) investiţiile care contribuie la dezvoltarea activităţii şi care au drept scop creşterea capacităţii
de producţie a unei firme;
b) înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi moral;
c) creştere întreprinderii determinată de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea
de produse noi.
13. Avantajele investiţiilor de dezvoltare sau expansiune se referă la:
a) creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a
utilajelor;
b) existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;
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c) existenţa surselor de materii prime şi a unui personal calificat, cu o anumită experienţă şi
tradiţie.
14. După sursa de finanţare, investiţiile sunt clasificate astfel:
a) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei;
b) investiţii financiare care cuprind titlurile de participare şi alte titluri de valoare;
c) investiţii realizate din amortizare, capitalizarea profiturilor, atragerea economiilor altor
persoane prin emiterea de acţiuni noi sau prin mobilizarea resurselor;
d) investiţii realizate din surse atrase sau împrumutate, prin intermediul unor credite interne sau
externe.
15. După modul de realizare a lucrărilor investiţiile pot fi:
a) investiţii în antrepriză, adică lucrările sunt realizate de o firmă specializată şi nu de agentul
economic în cauză;
b) investiţii colaterale;
c) investiţii în regie, în care lucrările mai puţin specializate, sunt realizate cu forţe proprii de
agentul economic.
16. Din punct de vedere al pieţei financiare, există următoarele categorii de investiţii:
a) investiţii pentru afaceri, care constau în cheltuieli pentru maşini, utilaje, dotări ale unei
societăţi comerciale;
b) investiţii imobiliare, în înţelesul de clădiri, locuinţe, terenuri;
c) investiţii în stocuri, care constau în produsele stocate, dorit sau nu, pentru a fi vândute ulterior.
17. Un proiect de investiţii poate fi definit ca:
a) operaţiune formată dintr-un ansamblu coerent de cheltuieli care contribuie la realizarea unui
obiectiv dat;
b) un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi
coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de resurse umane, materiale etc. provoacă o
dezvoltare economico-socială determinată;
c) investiţiile prin care se fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei
şi poziţiei în mediul din care face parte.
18. În cadrul programelor de investiţii pot exista mai multe tipuri de proiecte de investiţii şi anume:
a) proiecte independente: două proiecte sunt independente dacă alegerea unui proiect nu are nici
o legătură cu alegerea altui proiect;
b) proiecte complementare: proiectul de a cărui alegere depinde alegerea altui proiect;
c) proiecte exclusive situaţie în care alegerea unui proiect exclude alegerea celuilalt proiect.
19. Caracteristicile esenţiale ale investiţiilor sunt:
a) derularea temporară a investiţiilor;
b) căutarea ideilor şi evaluarea;
c) complementaritatea;
d) caracterul conex sau indus;
e) ireversibilitatea;
f) unicitatea proiectelor.
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20. Sursele din care pot fi finanţate investiţiile sunt:
a) surse din interiorul ţării;
b) surse din exterior;
c) surse proprii;
d) surse atrase.
21. Fondul de dezvoltare ce se constituie de către o firmă este alimentat din:
a) parte din profitul net repartizat pentru investiţii;
b) sume încasate din vânzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate din dezmembrarea celor
scoase din funcţiune;
c) amortizarea destinată acestui scop;
d) aportul de capital al acţionarilor.
22. Firmele apelează la credite bancare în următoarele situaţii:
a) resursele proprii sunt insuficiente;
b) se are în vedere realizarea unor investiţii de extindere în străinătate.
c) îşi propun proiecte de mare anvergură.
23. În funcţie de garanţiile care stau la baza lor, creditele pentru investiţii au următoarele forme:
a) împrumuturi bancare ce se acordă pe bază de garanţii materiale;
b) credite ipotecare;
c) credite garantate de guvern;
d) credite de cash-flow.

24. Creditele externe sunt:
a) credite guvernamentale sau cu garanţie guvernamentală;
b) investiţiile directe de capital străin;
c) credite bancare;
d) credite acordate de instituţii internaţionale.
25. Investiţiile directe prezintă următoarele aspecte:
a) reprezintă una din căile cele mai eficiente, mai profitabile pentru procesul redresării;
b) se are în vedere transferul dreptului de proprietate asupra investitorului direct;
c) antrenează schimbări substanţiale, deoarece astfel sunt atrase tehnici şi tehnologii moderne şi
managementul adecvat;
d) firma străină poate asigura comenzi şi pieţe, chiar o pregătire mai eficientă a forţei de muncă.
26. Principalele forme de împrumut utilizate de FMI sunt:
a) sprijinirea ţărilor cu venituri foarte scăzute în finanţarea programelor macroeconomice pe
termen mediu şi a programelor de ajustare structurală;
b) aranjamentele de tip stand-by, care se acordă ţărilor membre în scopul depăşirii unor
dificultăţi temporare privind balanţa de plăţi;
c) facilităţi de finanţare compensatorie.
27. BERD poate oferi asistenţă în următoarele domenii:
a) servicii consultative;
b) identificarea proiectelor, pregătirea şi finanţarea infrastructurii sectoarelor;
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c) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;
d) sprijinirea implementării proiectului, inclusiv furnizării de utilaje şi echipamente;
e) mobilizarea finanţării adiţionale din surse publice şi private, pe bază de cofinanţare.
28. În efectuarea unei operaţiuni de leasing intervin următoarele organisme:
a) întreprinderea care are nevoie de bun;
b) furnizorul;
c) instituţia de asigurare;
d) organismul financiar al credit-bail.
29. Nivelul autofinanţării este influenţat de:
a) diferenţa dintre totalul vânzărilor şi totalul cheltuielilor prevăzute pentru o perioadă (un an);
b) cifra de afaceri;
c) politica de împrumut şi politica de amortizare;
d) costul specific al fiecărei surse;
e) politica de distribuire a dividendelor.

30. Elementele de calcul a efectului de levier sunt:
a) rata îndatorării;
b) datoria pe termen mediu şi lung;
c) nivelul capitalului permanent al întreprinderii;
d) rata rentabilităţii economice a capitalului;
e) rata dobânzii.
31. Care este caracteristica creditelor de cash-flow?
a) nu implică riscuri pentru bancă;
b) nu se pot realiza pierderi;
c) sunt garantate pe baza studiului de fezabilitate;
d) sunt garantate material.
32. Eficienţa este:
a) atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit;
b) relaţia dintre rezultatele obţinute, într-o anumită activitate şi cheltuielile de resurse cu
respectiva activitate;
c) efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate;
d) un raport obiectiv, cantitativ, între efectele şi eforturile depuse în vederea obţinerii lor.
33. Studiul eficienţei unei activităţi are la bază următoarele tipuri de corelaţii:
a) comparaţie între nivelul resurselor;
b) comparaţie între nivelul efectelor;
c) comparaţia dintre nivelul autofinanţării şi sursele împrumutate;
d) comparaţie de tipul efort/efect şi efect/efort;
e) comparaţie între nivelurile de eficienţă.
34. După natura lor, resursele pot fi:
a) regenerabile;
b) umane, tehnice;
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c) potenţiale;
d) materiale, financiare.
35. După modul cum participă la circuitul economic resursele pot fi:
a) resurse intrate în circuitul economic;
b) resurse neregenerabile;
c) resurse potenţiale.
36. După momentul la care se produc, efectele pot fi:
a) directe: identificabile la locul unde se desfăşoară activitatea;
b) efecte imediate;
c) efecte posibile, viitoare;
d) efecte sociale.
37. În funcţie de natura lor, efectele se împart în:
a) indirecte: identificabile în alte sectoare de activitate;
b) efecte economice şi efecte ecologice;
c) efecte sociale şi efecte tehnice;
d) efecte posibile, viitoare.
38. Principalele categorii de indicatori de eficienţă economică care alcătuiesc matricea efect/efort sunt:
a) indicatori de tip efort/efort;
b) indicatori ai productivităţii;
c) indicatori de tip efect/efort;
d) indicatori de tip efort/efect;
e) indicatori de tip efect/efect.
39. Din categoria indicatorilor de tip efect/efort fac parte:
a) costul unui loc de muncă;
b) profit la un leu investit;
c) investiţia specifică;
d) producţia la un milion lei mijloace fixe.
40. Din categoria indicatorilor de tip efort/efect fac parte:
a) gradul de înzestrare tehnică a muncii;
b) investiţia specifică;
c) cheltuieli la 1000 lei producţie;
d) producţia la un milion lei mijloace fixe.
41. În categoria indicatorilor de tip efort/efort intră:
a) costul unui loc de muncă;
b) investiţia specifică;
c) gradul de înzestrare tehnică a muncii.
42. În categoria indicatorilor de tip efect/efect se înscriu:
a) profit la un leu investit;
b) profit la 1000 lei încasări;
c) curs de revenire;
d) cheltuieli la 1000 lei producţie.
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43. Momentele importante în determinarea strategiei unei firme sunt:
a) determinarea obiectivelor firmei;
b) analiza diagnostic a firmei care urmăreşte să determine punctele forte şi slabe ale firmei;
c) întocmirea proiectelor de investiţii;
d) evaluarea mediului economic în care firma îşi desfăşoară activitatea.
44. Principalele stadii în alegerea proiectelor de investiţii sunt:
a) generarea propunerilor de investiţii;
b) stabilirea strategiei de investiţii;
c) selecţia proiectelor de investiţii;
d) implementarea, controlul şi analiza rezultatelor;
e) măsurarea rezultatelor.
45. Procedeul de confruntare dintre nevoi şi resurse în vederea adoptării deciziei de învestiţii are în
vedere:
a) determinarea tuturor resurselor care pot fi folosite pentru investiţii, acestea rezultând din
alegerea prealabilă a unei politici de finanţare;
b) clasificarea tuturor posibilităţilor de a investi în corespondenţă cu obiectivele firmei şi care
corespund criteriilor care sunt fixate;
c) contractarea unor credite în vederea realizării cu orice preţ a obiectivelor propuse.
46. Metodele financiare de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţii sunt:
a) venitul net actualizat;
b) rata de rentabilitate medie;
c) indicele de profitabilitate;
d) rata internă de rentabilitate;
e) termenul de recuperare actualizat.
47. Metodele contabile de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţii sunt:
a) termenul de recuperare;
b) rata internă de rentabilitate;
c) rata de rentabilitate medie;
d) termenul de recuperare actualizat.
48. În cadrul acestei grupei indicatorilor cu caracter general putem enumera:
a) capacitatea de producţie;
b) termenul de recuperare;
c) numărul de salariaţi;
d) costul de producţie;
e) profitul şi rata profitului;
f) investiţia specifică;
g) productivitatea muncii;
h) rata internă de rentabilitate.
49. Rentabilitatea poate fi exprimată ca raport între:
a) profitul obţinut şi costul de producţie;
b) profitul brut şi cheltuielile actualizate;
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c) profitul obţinut şi cifra de afaceri;
d) profitul obţinut şi capitalul utilizat.
50. Sistemul de indicatori de bază este format din:
a) volumul capitalului investit;
b) durata de realizare a investiţiilor;
c) termenul actualizat de recuperare;
d) investiţia specifică;
e) coeficientul de eficienţă economică;
f) randamentule economic al investiţiilor.
51. Investiţia specifică se exprimă prin:
a) lei investiţii, ce revin pe unitatea fizică de capacitate;
b) lei-efort de capital investit ce revin la un leu-producţie obţinută;
c) lei-efort de capital investit revin pe unitatea fizică-spor de capacitate rezultată în urma
modernizării, dezvoltării sau retehnologizării;
d) lei capital investit revin la un leu spor de capacitate exprimat valoric.
52. Principalele căi de sporire a randamentului economic al investiţiilor sunt:
a) reducerea timpului de recuperare a investiţiei;
b) reducerea cheltuielilor de producţie;
c) maximizarea surselor de finanţare a investiţiilor prin intermediul creditelor.
d) prelungirea duratei de funcţionare a obiectivului;
e) creşterea valorii producţiei prin sporirea producţiei fizice, ridicarea calităţii producţiei,
îmbunătăţirea structurii sortimentale a acesteia.
53. Care din următorii indicatori sunt indicatori de volum?
a) investiţia specifică, investiţia totală şi termenul de recuperare;
b) profitul anual, profitul total şi profitul final;
c) randamentul economic, profitul anual şi venitul anual;
d) numărul de salariaţi, cheltuieli recalculate şi aportul valutar.
54. Investiţia specifică nu exprimă:
a) efortul investiţional ce se face pentru realizarea unei unităţi de capacitate;
b) efortul investiţional ce trebuie făcut pentru obţinerea unui leu profit final;
c) cheltuielile investiţionale ce se fac pentru a creşte capacitatea de producţie cu o unitate fizică;
d) efortul investiţional, în lei, ce se face pentru a creşte profitul unităţii cu un leu.
55. Randamentul economic al investiţiei este un indicator ce se calculează:
a) ca diferenţă dintre venituri şi cheltuieli;
b) ca raport între profitul final şi volumul capitalului investit;
c) ca raport între profit şi costul de producţie;
d) ca inversul coeficientului de eficienţă economică.
56. Cum se calculează termenul de recuperare a investiţiei în cazul punerii parţiale în funcţiune a
capacităţii de producţie, ştiindu-se că se realizează un profit suplimentar?
a) profitul suplimentar se adaugă la profitul anual;
b) profitul suplimentar se adaugă la investiţii;
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c) nu se ia în calcul;
d) se scade din profitul total.
57. Cea mai eficientă eşalonare a investiţiilor este:
a) eşalonarea în mod crescător;
b) eşalonarea uniformă;
c) eşalonarea în mod descrescător.
58. Din categoria indicatorilor imobilizărilor fac parte:
a) mărimea imobilizărilor totale;
b) imobilizarea specifică;
c) imobilizarea medie anuală;
d) pierderi din imobilizări;
e) efectul economic specific al imobilizărilor.
59. În cadrul tehnicii de discontare se utilizează următorii factori:
a) factorul de fructificare;
b) factorul de uniformizare;
c) factorul de actualizare.
60. Factorul de fructificare se foloseşte pentru:
a) aducerea în prezent a unor sume investite în trecut;
b) aducerea în prezent din viitor a sumei de un leu;
c) ducerea din prezent a sumelor investite, spre viitor, mărind aceste sume.
61. Factorul de actualizare se foloseşte pentru:
a) aducerea în prezent a unor sume ce se vor realiza în viitor, micşorând aceste sume;
b) ducerea din prezent a sumelor investite, spre viitor, mărind aceste sume;
c) aducerea în prezent din viitor a sumei de un leu.
62. Simbolul a întâlnit în formulele factorilor de discontare reprezintă:
a) eficienţa anuală a sumei unitare cheltuite;
b) coeficient de actualizare;
c) reprezintă profitul ce poate fi obţinut într-un an, ca urmare a sumei de un leu, investită
productiv la începutul acelui an.
63. Principalele momente de referinţă din viaţa economică a unui obiectiv sunt:
a) momentul adoptării deciziei de investiţii;
b) momentul începerii lucrărilor de investiţii;
c) termenul de recuperare a investiţiei;
d) momentul punerii în funcţiune a noului capital fix;
e) momentul începerii restituirii creditului;
f) momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix.
64. Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată:
a) termenul actualizat de recuperare a investiţiilor este mai mare decât cel static;
b) randamentul economic actualizat al investiţiilor este mai mic decât cel static;
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c) indiferent de momentul de referinţă ales, randamentul economic al investiţiilor va avea
aceeaşi valoare.
65. Elementele cu ajutorul cărora se determină capitalul angajat sunt:
a) durata de execuţie a lucrărilor de investiţii;
b) durata eficientă de funcţionare;
c) factorul de fructificare;
d) investiţiile anuale;
e) costurile anuale sau cheltuielile anuale;
66. Indicatorul “angajamentul de capital” îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) asigurată comparabilitatea în timp a proiectelor;
b) investitori şi manageri pot urmări dacă valoarea actuală totală a cash-flow-ului este mai mare
decât angajamentul de capital;
c) este folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiţii realizate în
domeniile de interes public, finanţate de la buget, minim Kta.
67. Indicatorul VNta reprezintă:
a) aportul de avantaj economic al unui proiect de investiţii în valoare absolută;
b) compararea între cash-flow-ul total actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui
proiect sau variante de proiect de investiţii şi efortul investiţional total generat de acel proiect,
exprimat tot în valoare actualizată;
c) indicator integral de eficienţă economică a investiţiilor de tipul diferenţei şi pune în evidenţă
surplusul total de cash-flow în raport cu costul investiţiei, toate exprimate în valori actuale.
68. Rata de actualizare (a) folosită în calculele VNta îndeplineşte:
a) rolul de criteriu de testare a eficienţei;
b) rolul de criteriu al rentabilităţii;
c) reprezintă doar rata profitului anual.
69. Punctele slabe ale indicatorului VNta sunt:
a) nu pune în evidenţă importanţa relativă, comparativă a aportului proiectului respectiv;
b) este folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiţii realizate în
domeniile de interes public;
c) nu permite soluţionarea problemelor de decizie de investiţii când diferă durata de viaţă
economică de la proiect la altul;
d) depinde de mărimea ratei de actualizare (a) folosită în calcule, ceea ce ridică problema
acordării unei atenţii deosebite alegerii acesteia;
e) nu ţine seama de mărimea termenului de recuperare.
70. Rata internă de rentabilitate reprezintă:
a) acea rată a dobânzii compuse care atunci când se foloseşte ca rată de actualizare (a) pentru
calculul valorii actuale a fluxurilor de cash-flow şi de investiţii ale proiectelor face ca suma
valorii actuale a cash-flow-ului să fie egală cu suma valorii actuale a costurilor de investiţii
şi, deci, valoarea netă actuală totală să fie nulă;
b) un criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiţii şi fundamentarea
opţiunilor;
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c) acea rată de actualizare (a) care face ca pe perioada (d+D) valoarea actualizată totală a
veniturilor din vânzarea produselor să fie egală cu suma costurilor totale de investiţii şi de
exploatare actualizate Kta sau Cta.
71. Informaţiile necesare calculului CRNA sunt:
a) fluxul veniturilor anuale în valută previzionate pe seama vânzărilor la export de produse şi
servicii;
b) fluxul economiilor anuale de valută previzionate prin reducerea importului;
c) venitul net total actualizat şi rata internă de rentabilitate;
d) costurile de investiţii şi exploatare a capacităţii exprimate în valută;
e) costurile în monedă naţională pentru investiţii şi de exploatare a capacităţilor;
f) fluxul valorii nete actuale.
72. Relaţia (1+a)h exprimă:
a) rata actualizării;
b) factorul de fructificare;
c) factorul de actualizare;
d) coeficientul de actualizare.
73. Indicatorii dinamici calculaţi la mai multe momente au aceleaşi valori dacă:
a) nu au aceeaşi durată de realizare a investiţiei;
b) atât eforturile cât şi efectele sunt exprimate în unităţi valorice;
c) variantele au aceeaşi durată de funcţionare eficientă;
d) nu sunt egali.
74. Efectul economic al imobilizării resurselor investiţionale exprimă:
a) imobilizarea specifică;
b) influenţa factorului timp;
c) efectul nerealizat;
d) mărimea dobânzii dacă sursa de finanţare este creditul.
75. Un studiu de fezabilitate reprezintă:
a) un mijloc de a se ajunge la decizia de investiţie oferind o bază tehnică, economică şi financiară
pentru o astfel de decizie;
b) ansamblul de piese scrise privind necesitatea viitorului obiectiv;
c) un proiect în care se definesc şi analizează elementele critice legate de realizarea unui produs
împreună cu variantele de abordare;
d) un pachet de proiecte şi programe de investiţii.
76. Obiectivele urmărite la elaborarea studiilor de fezabilitate:
a) economisirea de mijloace;
b) determinarea surselor de finanţare necesare realizării unui obiectiv;
c) redresarea economică a societăţii;
d) conturarea unei strategii pe termen mediu şi lung.
77. Studii adiacente care însoţesc studiile de fezabilitate se referă la:
a) informatizarea activităţilor societăţilor;
b) aplicarea tehnicii discontării;
c) cercetarea ştiinţifică proprie;
d) reorganizarea societăţii;
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e) colaborarea cu alte societăţi din ţară şi străinătate.
78. Componenţa unui studiu de fezabilitate este următoarea:
a) cadrul general al întreprinderii;
b) piaţa internă şi externă şi comercializarea produselor;
c) tehnica, tehnologia şi produsele;
d) situaţia economică şi financiară;
e) strategia dezvoltării întreprinderii.
79. Indicatorii recomandaţi de ONUDI pentru evidenţierea rezultatelor economico-financiare sunt:
a) indicatori de activitate;
b) indicatorii imobilizărilor;
c) indicatorii de rentabilitate;
d) indicatorii de lichiditate.
80. Riscul presupune:
a) calcule fundamentate pe o experienţă trecută sau pe date suficiente pentru a putea calcula
probabilitatea producerii unui anumit eveniment economic;
b) un numărul redus al cunoştinţelor certe sau chiar lipsa acestora referitoare la consecinţele unei
acţiuni;
c) calcul informaţional bazat pe o experienţă trecută extrem de vastă sau pe date informaţionale,
putându-se face astfel estimări privind probabilitatea consecinţelor unor acţiuni sau a ivirii
unui eveniment.
81. Riscul economic poate fi:
a) riscul în afaceri este generat de evoluţia progresului tehnic în ritm rapid şi consecinţele sale
greu de stăpânit;
b) riscul financiar ce decurge din situaţia financiară a firmei şi/sau proporţia mare a
împrumuturilor sale luate de la bănci;
c) riscul de ruină (faliment) apare atunci când firma ajunge într-o situaţie deosebit de grea.
82. După gravitatea primejdiei şi consecinţele asupra situaţiei firmei, riscul poate fi:
a) riscul de faliment;
b) riscul de insolvabilitate;
c) riscul pierderii autonomiei;
d) riscul scăderii rentabilităţii.
83. Riscul de faliment apare atunci când:
a) firma ajunge într-o situaţie deosebit de grea, practic fiind condamnată la dispariţie;
b) firma nu mai poate face faţă plăţilor. Incapacitatea de a-şi lichida angajamentele;
c) este un risc mai mult de natură financiară, care exprimă faptul că la o creştere de capital,
beneficiul net nu creşte în aceeaşi proporţie, semnalându-se fenomenul de diluare.
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MIC DICŢIONAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN FUNDAMENTAREA
INVESTIŢIILOR
Actualizare – raţionament economic prin care se determină preţuirea (evaluarea) prezentă a unui
venit, bun, activ, utilitate viitoare. În cadrul acestui raţionament se ţine seama de factorul timp şi de
condiţiile de modificare ale fiecărei perioade.
Autofinanţare (finanţare internă) – asigurarea desfăşurării activităţii agenţilor economici
satisfacerea nevoilor curente de producţie, a celor de investiţii şi a altor necesităţi de resurse proprii fără
a apela la surse externe, este deci capacitatea de acumulare internă a unei întreprinderi.
Cash-flow – fluxurile în numerar ale încasărilor şi plăţilor unei întreprinderi; cel mai adesea
indică, printr-o formă tabelară, totalitatea resurselor şi obligaţiilor de plată ale unei întreprinderi, punând
în evidenţă sursele de autofinanţare ale acesteia.
Cheltuieli – expresie bănească a factorilor de producţie consumaţi pentru producerea şi
desfacerea unei mărfi sau a unui serviciu.
Discontare – operaţiunea prin care se determină valoarea actuală a unui venit viitor, luându-se în
consideraţie raportul dintre cererea şi oferta de bunuri şi de active financiare, evoluţia costurilor, a
tehnologiilor de fabricaţie. Mărimea rezultată din această operaţiune exprimă inversul dobânzii compuse.
Efect de levier – sporirea rentabilităţii capitalurilor proprii ale unei întreprinderi ca urmare a
efectelor pozitive ale capitalului împrumutat. Condiţia producerii efectului de levier este realizarea unei
rentabilităţi a capitalului total superioară faţă de costul capitalului împrumutat.
Eficienţă economică – presupune, fie maximizarea efectelor obţinute cu resursele utilizate şi
consumate, fie obţinerea efectelor necesare cu minimum de cheltuieli de resurse economice. La nivel
microeconomic, eficienţa economică are ca formă principală de apreciere rentabilitatea firmei, iar la
nivelul economiei naţionale forma principală este productivitatea muncii naţionale, cel mai important
factor de creştere economică intensivă.
Eşalonare – acţiunea de a repartiza un întreg în mai multe părţi la intervale succesive dinainte
stabilite şi rezultatele acesteia.
Finanţare – acţiunea de asigurare a mijloacelor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor cerute de
realizarea unui proiect economic, a unei activităţi economice şi sociale.
Imobilizări – investirea de disponibilităţi băneşti mari într-o întreprindere sau afacere.
Incertitudine – situaţie în care rezultatele unei decizii nu sunt certe. Formal, incertitudinea
corespunde cazului în care rezultatele acoperă mai multe alternative posibile, spre deosebire de
certitudine, care desemnează siguranţa deciziei.
Indicator economic – expresia numerică (cifrică) a laturii cantitative a fenomenelor şi proceselor
economice, în condiţii concrete de timp şi loc.
Informatizare – proces de prelucrare în regim de asistare cu calculatorul a funcţiunilor de ordin
tehnologic, educaţional, conceptual etc., ale unui sistem-obiect de tip firmă de afaceri, instituţie
administrativă sau socio-culturală, bazată pe calculatoare şi telecomunicaţii, şi cerinţele informaţionale
de exercitare a funcţiunilor sistemului-obiect; acest proces conduce la înzestrarea fiecărui sistem-obiect
cu un sistem informatic propriu, care îi asigură o infrastructură integratoare pentru efectuarea operaţiilor
de culegere, transmitere, prelucrare, memorare şi regăsire a informaţiilor în formă electronică.
Investiţia directă – cuprinde totalitatea cheltuielilor prevăzute în documentaţia previzionată de
un agent economic în vederea realizării nemijlocite a unor obiective de investiţii noi, înlocuirea,
modernizarea sau dezvoltarea unor întreprinderi deja existente în diferite ramuri ale economiei.
Investiţie – totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital.
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Investiţii brute – dacă la investiţia netă se adaugă amortizarea, care are ca scop principal
înlocuirea capitalului fix uzat, se obţine investiţia brută, ce contribuie la creşterea absolută a capitalului
fix.
Investiţii colaterale – cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de
o anumită investiţie directă şi se referă concret la: construirea de conducte pentru alimentarea cu apă,
gaze, canalizare, energie termică, linii de transport a energiei electrice, reţele de telecomunicaţii, inclusiv
racordurile la reţele publice, căi şi drumuri de acces etc., necesare punerii în funcţiune şi exploatării
capitalului fix creat prin investiţia directă sau de bază.
Investiţii conexe – cheltuielile de investiţii necesare a se efectua în alte ramuri sau domenii pentru
a putea pune la dispoziţia investiţiei directe sau de bază utilaje, materii prime, combustibili, energie, căi
de comunicaţii, dotări social culturale etc. Investiţiile conexe nu se includ în valoarea totală a obiectului
rezultat din investiţia directă, deoarece ele reprezintă investiţii directe în domeniul în care se realizează.
Investiţii de dezvoltare – se referă la toate investiţiile întreprinderii care contribuie la dezvoltarea
activităţii sale şi care au drept scop creşterea capacităţii de producţie a unei firme, creştere determinată
de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi.
Investiţii de modernizare – au în vedere doar ameliorarea condiţiilor de producţie cu sau fără
modificarea volumului producţiei. De aici, rezultatul este de a obţine o economie la costurile de producţie
şi îmbunătăţirea rentabilităţii activelor întreprinderii.
Investiţii nete – sunt constituite din sumele de bani ce provin din produsul naţional net şi au ca
scop sporirea capitalului fix şi a stocurilor de materii prime şi materiale.
Leasing – operaţiunea prin care la o locaţie (închiriere) de echipamente mobiliare sau imobiliare
se asociază o eventuală cumpărare, ulterioară, în măsura în care chiria poate fi asimilată în contul preţului
final pentru echipamentul respectiv. Pentru cel ce are nevoie de echipamente şi recurge la leasing, se
realizează o finanţare simplă şi rapidă pentru întreaga investiţie, dar are un cost relativ ridicat. Această
formă de finanţare este sensibilă la conjunctură.
Productivitatea muncii – eficienţa, rodnicia cu care este utilizat factorul de producţie muncă.
Poate fi interpretată ca forţă productivă a muncii.
Profit – venitul adus de capitalul utilizat într-o întreprindere. Ca mărime este diferenţa dintre
încasările efective (sumele de încasat) şi totalul cheltuielilor aferente.
Profitabilitate – indicator de rentabilitate egal cu diferenţa dintre rentabilitatea financiară şi rata
reală a dobânzii. Acest indicator joacă un rol determinant în decizia de a investi, deoarece permite
compararea efectelor (avantajelor) investiţiei productive cu cele ale plasamentului financiar.
Program de investiţii – au la bază ideea că investiţiile sunt mijloacele prin care se fixează
dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care face parte.
Astfel, într-un program de investiţii se stabilesc obiectivele, performanţele, acţiunile şi mijloacele
necesare atingerii obiectivelor, precum şi modul de combinare şi folosire a acestor mijloace.
Proiect de investiţii – este definit ca un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o
planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de resurse umane,
materiale etc. provoacă o dezvoltare economico-socială determinată.
Rata profitului – indicator relevant pentru mărimea şi dinamica profirului, care se calculează ca
raport procentual între masa (volumul) profitului şi costuri, volumul capitalului sau cifra de afaceri.
Rentabilitate – formă a eficienţei economice care evidenţiază capacitatea agenţilor economici de
a realiza profit. Mărimea profitului reprezintă expresia absolută a rentabilităţii în mărime relativă, se
exprimă prin rata rentabilităţii (profitului). O investiţie este considerată rentabilă dacă rata rentabilităţii
este superioară ratei dobânzii practicate la depozitele bancare. Rata rentabilităţii se calculează ca raport
procentual între profitul net şi capitalul permanent sau între profitul net şi cifra de afaceri.
Restructurare – acţiunea de reorganizare şi înnoire a economiei, ghidată de criteriul performanţei
şi eficienţe, care duce la crearea unor noi structuri – pe forme de proprietate, pe ramuri, subramuri şi
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sectoare de activitate, după modul de organizare şi nivelul tehnologic etc. – în concordanţă cu interesul
general pentru progresul economiei naţionale şi bunăstarea populaţiei.
Risc – un calcul informaţional bazat pe o experienţă trecută extrem de vastă sau pe date
informaţionale, putându-se face astfel estimări privind probabilitatea consecinţelor unor acţiuni sau a
ivirii unui eveniment.
Studiu de fezabilitate – ansamblul de piese scrise privind necesitatea viitorului obiectiv, sursele
de aprovizionare cu materii prime şi pieţele de desfacere, asigurarea capitalului – lichidităţi şi credite etc.
Studiul de fezabilitate se concretizează într-un proiect în care se definesc şi analizează elementele critice
legate de realizarea unui produs împreună cu variantele de abordare. În mod sintetic, studiul se referă la
o anumită capacitate de producţie, la un amplasament deja ales, o anumită tehnologie, anumite costuri
de investiţii, de producţie şi cu venituri astfel încât să asigure o rentabilitate corespunzătoare a investiţiei.
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