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Relaţia de echilibrufuncţional al ciclului de exploatare

Pentru gestiunea ciclului de exploatare, costul creditelor reprezintă un criteriu important în
procesul de selectare a tipului de credite pe termen scurt. Optimizarea costului procurării
capitalurilor circulante şi negocierea diferitelor surse de provenienţă a lor sunt decizii
financiare fundamentale pentru strategia şi tactica întreprinderii.
Este necesar mai întâi să facem distincţie între costul aplicabil la creditele solicitate şi costul
lor real. Costul aplicabil, deşi complex şi destul de încărcat cu elemente de remunerare a
capitalului avansat şi a riscului asumat, este totuşi mai mic decât costul real al creditelor. Ca
urmare a tehnicii de calcul al dobânzilor (privind dobânda proporţională, ziua de operare,
numărul zilelor dintr-un an), creditele au întotdeauna un cost real mai mare decât cel explicit
(aplicabil).
Costul aplicabil este determinat de doi factori: rata dobânzii şi comisioanele aferente. La
rândul ei, rata dobânzii este formată din:
– rata dobânzii de referinţă, care poate fi rata oficială a scontului (rata aplicată de Banca
Naţională a României la creditele acordate băncilor comerciale din ţară), poate fi rata
dobânzii aplicată de primele bănci comerciale române către cei mai importanţi clienţi ai lor

(PRIME RATE) sau poate fi o rată interbancară la creditele reciproce dintre bănci (BIBOR =
Bucharest Interbank Operating Rate, în engleză);
– majorarea ratei de referinţă pentru compensarea riscului implicat de tipul de credit:
creditele de trezorerie prezintă un risc mai mare de nerambursare decât creditele de scont. În
caz de insolvabilitate a debitorilor din credite de scont, aceştia pot fi urmăriţi şi pe calea
judecătorească a dreptului cambial. Ca urmare, majorarea specifică creditelor de trezorerie
poate ajunge până la 1.5 puncte, în timp ce la creditele de scont majorarea poate fi până la 0.5
puncte;
– majorarea ratei de referinţă pentru compensarea riscului de întreprindere, în funcţie de
mărimea patrimoniului şi de bonitatea acesteia. În raport cu mărimea patrimoniului se
presupune o clasificare de risc a întreprinderilor după cifra de afaceri realizată de acestea:
A - pentru întreprinderi cu cifra de afaceri mai mare de 1.000 mld. lei anual nu se aplică
majorare de risc specific;
B - pentru cifre de afaceri între 500 şi 1.000 mld. lei, majorarea specifică este de 0.15
puncte;
C - între 200 şi 500 mld. lei este de 0.4 puncte;
D - iar pentru cifre de afaceri mai mici de 200 mld. lei, categorie în care se află
majoritatea întreprinderilor, majorarea este diferenţiată între 0.6 şi 6.5 puncte, în funcţie de
bonitatea acestora.
Aşa, spre exemplu, dacă rata oficială a scontului este de 9%*, atunci rata efectivă de dobândă
poate fi, pentru categoria D de întreprinderi, de minim 11.1% (9 + 1.5 + 0.6) sau de maxim 17%
(9 + 1.5 + 6.5).
Costul real (implicit) al creditelor este mai mare decât cel aplicabil (explicit), din cel puţin
trei motive: 10 se aplică o dobândă proporţională şi nu una echivalentă, 20 ziua de decontare
este întârziată faţă de ziua de operare şi 30 anul este considerat cu 360 zile şi nu cu 365 zile,
cât se ia efectiv în calculul dobânzii.
10 Rata dobânzii (Rd) este calculată ca rată anuală, dar creditele pe termen scurt se acordă
pe fracţiuni dintr-un an, cel mai adesea pe trimestru (90 zile). Aşadar, rata dobânzii, la
nivelul unei fracţiuni dintr-un an, se poate determina ca o rată proporţională, în funcţie de
mărimea fracţiunii: rata trimestrială, într-o proporţie de 1/4 din cea anuală, rata lunară, în
proporţie de 1/12 ş.a.m.d. Având în vedere însă posibilitatea de capitalizare de către bancă
a dobânzii, rata proporţională este mai mare decât rata echivalentă a fracţiunii de timp
respective. Astfel că, o rată anuală de 12%, care conduce la o rată proporţională pe
trimestru de12/4 = 3%, va fi în realitate o rată anuală de 12.55%, rezultată conform cu ecuaţia: (1
+ 0.03)4 = 1.1255. Drept urmare, rata trimestrială de dobândă (rata echivalentă) ar trebui să fie
de 2.8737% = 4 1  0.12  1 şi nu de 3%.
20Mărimea dobânzii (Dob) este în continuare determinată de volumul creditului (Cr) şi de
numărul de zile efective de creditare (Nr):
Cr  Rd  Nr
Dob 
360  100
În ceea ce priveşte numărul de zile de creditare, apare important pentru gestionarul financiar
să facă distincţie între ziua de decontare, ca zi efectivă de primire a creditului, şi ziua de
operare în documentele bancare (contract de credit, extras de cont), ca zi efectivă de calcul al
*

Întermenirealiairatei de dobândă.Întermeninominali, aceste rate se corectează cu rata inflaţiei.

dobânzii. Între operaţiile de virament în contul bancar al întreprinderii şi înregistrările
contabile privind aceste operaţii apar decalaje de timp, cu implicaţii asupra trezoreriei
întreprinderii şi asupra dobânzii calculate. La operaţiile de plăţi, ziua de decontare este
anterioară celei de operare în extrasul de cont, iar la operaţiile de încasări, ziua de decontare
este posterioară zilei de operare în extrasul de cont.
Pe exemplul operaţiilor de încasări şi plăţi, prin intermediul cecului bancar, aceste decalaje
apar şi mai evidente. Să presupunem că în aceeaşi zi (marţi), trezorierul întreprinderii
(contabilul-şef) primeşte un cec de încasat de 100.000 mii lei şi în baza lui el eliberează
unui furnizor al său un cec de aceeaşi valoare. Furnizorul posesor al cecului se prezintă
imediat la ghişeul băncii şi încasează în numerar 100.000 mii lei (ziua de decontare la plăţi
fiind deci marţi). Ziua de operare în extrasul de cont a acestei plăţi va fi a doua zi, miercuri.
În ceea ce priveşte cecul de încasat, există practica bancară de a fi decontat în 2 zile de la
depunerea sa la bancă. El este înregistrat ca intrat în bancă a doua zi, miercuri (ziua de
operare), şi va fi decontat peste 2 zile, deci vineri (ziua de decontare). Or, între ziua de
decontare a plăţii de 100.000 mii lei şi ziua de decontare a încasării (în baza căreia i s-a
făcut iniţial plata) de 100.000 mii lei este un decalaj de 3 zile de credite în contul curent.
Dacă pornim de la ipoteza că în ziua de marţi soldul contului curent este zero, atunci
pierderea pentru trezoreria întreprinderii este (în acest caz în care s-au operat totuşi sume
modeste) de: 100.000 · 12% · 3/360 = 100 mii lei.
În aceeaşi sferă de preocupări pentru gestiunea trezoreriei se cuprind şi delimitările
necesare ce trebuie făcute între ziua de casă (de ghişeu) a băncii (între orele 8 şi 12), ziua
lucrătoare (circa 250 zile într-un an) şi ziua calendaristică ce se ia în calculul dobânzii (365
sau 366 zile într-un an). Pe exemplul cecului bancar, 2 zile lucrătoare, pentru decontarea lui
la bancă, pot determina 4 zile calendaristice de decontare dacă a fost depus la bancă la
sfârşitul săptămânii (joi sau vineri) sau pot determina numai 2 zile calendaristice, dacă este
depus la începutul săptămânii (luni, marţi sau miercuri).
De asemenea, se face distincţie între decontările cu terţe întreprinderi care au cont la
aceeaşi unitate bancară, faţă de decontările cu întreprinderi ce au cont la altă unitate bancară
din aceeaşi localitate sau din localităţi diferite. În aceste situaţii, delimitările între ziua de
decontare şi cea de operare dobândesc semnificaţii diferite, în funcţie de durata efectivă a
viramentelor bancare.
Costul aplicabil al creditelor cuprinde, pe lângă dobândă, o serie de comisioane de riscuri şi
de cheltuieli administrative. În marea lor majoritate, acestea sunt variabile, stabilite în raport
cu mărimea creditului sau cu mărimea riscului. Cheltuielile administrative, cu manipularea
mijloacelor de plată (cecuri, efecte comerciale etc.) şi cu îndosarierea lor, sunt remunerate
prin comisioane fixe (o taxă forfetară fixă pe fiecare titlu).
Aşa cum am menţionat la început, costul real al creditelor este mai mare decât cel aplicabil.
Luarea în calculul dobânzilor şi comisioanelor (variabile) a numărului de zile calendaristice şi
nu a celor lucrătoare determină un coeficient de majorare a costului real cu cel puţin 1,0139 =
365/360. Operarea cu rata anuală a dobânzii, fracţionată proporţional cu perioada de acordare
a creditelor prin raportul Nr. /360, determină, de asemenea, o majorare a costului real (corect
ar fi raportul: Nr. /365).
Elementele de fundamentare a costului creditelor, prezentate mai sus, se constituie ca veritabile
criterii de selecţie şi de optimizare a structurii surselor de finanţare a activelor circulante.
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