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INTRODUCERE, SCOP, OBIECTIVE ŞI IPOTEZE DE CERCETARE.

MOTIVAȚIA ȘI RELEVANȚA CERCETĂRII

Economia subterană reprezintă un domeniu de interes atât în sfera cercetării cât și la nivel
de strategie de guvernare statală, în context internațional, național și regional, identificarea
modalităților, metodelor și procedurilor de reducere a fenomenului, constituind deziderate de
politică macroeconomică. Drept urmare, înțelegerea mecanismelor sale de manifestare, a
factorilor determinanți, precum și elaborarea unui instrument de cartografiere, monitorizare și
control a dimensiunii sale reprezintă demersuri științifice de o importanță semnificativă.

Scopul lucrării Valorificarea informațiilor economico-financiare în contextul activităților

complexe de cartografiere și monitorizare a riscurilor asociate economiei subterane este acela de
a cerceta, dintr-o perspectivă multidimensională, prin metode complexe, de cercetare
fundamentală, de analiză bibliometrică și de cercetare cantitativă și statistică economia subterană
și de a elabora un model econometric de cartografiere și monitorizare a riscurilor asociate
activităților economice ascunse.

Pentru a se asigura îndeplinirea scopului, lucrarea a fost structurată în cinci capitole

principale, dintre care primul este dedicat unei cercetări fundamentale, având drept obiectiv

central identificarea stadiului actual al cunoașterii cu privire la economia subterană, prin
utilizarea de metode de revizuire sistematică și cronologică a literaturii de specialitate.

Obiectivele cercetării aferente primului capitol constau, în sinteză, în:
• prezentarea neexhaustivă a diferitelor abordări de definire a conceptului de economie

subterană;
• delimitarea conceptuală de terminologia științifică similară;
• enunțarea de opinii critice și elaborarea unei definiții proprii pentru conceptul de

economie subterană;
• identificarea, descrierea și analiza factorilor determinanți ai manifestării activităților

economice ascunse și a celor din sfera ilicitului;
• revizuirea câmpului cunoașterii cu privire la metodele și tehnicile de cuantificare a

economiei subterane;
• stabilirea dimensiunii și a evoluției nivelului economiei subterane în context național.
În această ordine de idei, se urmărește efectuarea unei revizuiri sistematice și cronologice a

cercetărilor având drept tematică economia subterană, în vederea conturării contextului de
manifestare al fenomenului, stabilirii cadrului conceptual și a terminologiei științifice utilizate,
precum și pentru delimitarea și identificarea trasabilității conceptului de economie subterană. De
asemenea, în subcapitolul intitulat Cuantificarea economiei subterane – factori determinanți şi

metode utilizate prin raportare la cercetările din domeniu, se va efectua o documentare detaliată
neexhaustivă a cercetărilor științifice cu privire la metodele și tehnicile de măsurare a economiei
subterane. Obiectivele operaționale trasate în vederea atingerii obiectivului central vizează
efectuarea unei taxonomii a diferitelor metode de măsurare a economiei subterane, stabilirea
stadiului actual al cunoașterii cu privire la măsurarea economiei subterane, precum și maparea și
analiza cercetărilor întreprinse în domeniul măsurării economiei subterane.

În cel din urmă subcapitol se va efectua o cercetare a cărei finalitate o reprezintă stabilirea
dimensiunii și evoluției economiei subterane la nivel național.
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Economia subterană reprezintă un concept extrem de complex, din acest motiv nefiind
unitar statuată o definiție a sa în cadrul cercetărilor întreprinse prin raportare la acest subiect.
Astfel, se constată că pentru definirea diferitelor forme sau modalități și variațiuni de manifestare
a economiei subterane sunt folosite o serie de cuvinte și sintagme precum: economie neoficială,
economie neagră, economie neraportată, economie ascunsă, economie informală, economie
disimulată, economie ocultă, economie paralelă, economie nemăsurată, economie duală, sector
informal, sector ascuns, muncă la negru, antreprenoriat informal, fraudă și evaziune fiscală, și
altele.

Cercetările întreprinse cu referire la economia subterană vizează cu precădere anumite
tematici referitoare la definirea conceptului, la stabilirea factorilor de tip cauză și a celor de tip
efect, la cuantificarea sau măsurarea dimensiunii sale ca fenomen căruia nu i se poate atribui o
măsură direct cuantificabilă și observabilă, a studierii principalelor sale componente constând în
munca la negru, evaziunea fiscală, economia digitală ascunsă și altele, și, nu în ultimul rând,
referitoare la asigurarea unui nivel crescut de siguranță economică prin măsuri de combatere a
fenomenului.

Opinăm că economia subterană poate fi definită ca reprezentând ansamblul activităţilor
economice desfăşurate în afara cadrului legal sau cele care nu sunt inventariate în cadrul
conturilor naţionale, deşi sunt legale.

În ceea ce privește cercetarea de tip fundamental efectuată, principala motivație a
alegerii acestei tematici constă în pozițiile dihotomice existente la nivelul sferei cunoașterii, cu
privire la economia subterană, atât din prisma principalelor caracteristici și manifestări ale
acesteia, din prisma delimitării de alte concepte similare învecinate, cât și din punct de vedere al
metodelor și tehnicilor de cuantificare a întinderii sale.

Mai mult decât atât, deși informalitatea de la nivelul economiei este un fenomen cunoscut,
ce face parte integrantă din viața contemporană și care presupune provocări economice, sociale,
politice și culturale la nivel global, mai multe aspecte referitoare la natura și consecințele sale
rămân încă neexplorate și nerezolvate.

În acest sens, la nivelul câmpului de cunoaștere nu s-a stabilit o modalitate unitară de
măsurare a sectorului informal, aspect care justifică demersul de cercetare efectuat în cadrul
lucrării, respectiv acela de utilizare a informațiilor economice în vederea cartografierii riscurilor
asociate economiei subterane.

În ceea ce privește relevanța temei de cercetare, opinăm că finalitatea demersului științific,
care constă în determinarea stadiului actual al cunoașterii în domeniul economiei subterane, poate
fi cuantificată prin intermediul contribuțiilor proprii aduse sferei cunoașterii, care vizează:

• efectuarea unei revizuiri critice și interpretative extensive a definițiilor atribuite
conceptului de economie subterană și delimitarea acestuia de alți termeni utilizați în strânsă
legătură, în context internațional și național în cercetările din domeniu;

• elaborarea unei definiții proprii pentru conceptul de economie subterană;
• revizuirea și analiza factorilor determinanți și favorizanți ai manifestării activităților

economice ascunse;
• revizuirea și analiza cercetărilor din domeniul măsurării economiei subterane.
Obiectivul fundamental al celui de-al doilea capitol constă în efectuarea unor analize

bibliometrice extensive cu privire la economia subterană, având trei clustere tematice principale
de cercetare, respectiv: relevarea principalelor subiecte abordate, efectuarea unei analize a
citărilor și identificarea sferei terminologice a conceptelor abordate în cercetări referitoare la
economia subterană, efectuarea unei cartografieri și a unei analize aprofundate a cercetărilor
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întreprinse în domeniul măsurării economiei subterane precum și în cele referitoare la prevenirea
și combaterea acestui fenomen, sau a menținerii unui nivel de siguranță al volumului activităților
economice din sfera ilicitului sau a celor ascunse.

Obiectivele derivate urmărite în cadrul celui de-al doilea capitol se referă, în sinteză, la:
• identificarea terminologiei științifice utilizate în domeniul economiei subterane și a

celor mai relevanți termeni din cadrul cercetărilor referitoare la economia subterană;
• identificarea și analiza clusterelor tematice abordate cu precădere în domeniul

economiei subterane;
• identificarea autorilor, țărilor și lucrărilor care au cea mai mare influență în domeniul

economiei subterane, prin raportare la volumul citărilor;
• analiza și maparea trasabilității conceptelor și a sintagmelor utilizate cu precădere în

cercetările referitoare la economia subterană;
• generarea și analiza rețelei de citări a lucrărilor științifice din domeniul economiei

subterane.
În principal, analizele bibliometrice presupun utilizarea de metode, procedee, tehnici și

analize statistice sau din domeniul matematicii, prin raportare la publicațiile științifice și la
tiparele utilizate în diseminarea și comunicarea datelor și informațiilor (analiza frecvenței
cuvintelor, analiza legăturilor dintre termeni, volumul publicațiilor, etc.), a căror finalitate constă
în cartografierea terminologiei științifice abordate de autori, a evoluției temporale a intereselor
științifice, a identificării publicațiilor științifice de influență, a celor mai consacrați autori, fiind
foarte utilă și în gruparea tematicilor pe clustere de relevanță, demers științific oportun din prisma
identificării subtemelor care sunt de interes actual, precum și a acelora care pot constitui premise
ale unor cercetări viitoare.

Cu privire la componenta de analiză temporală, se constată faptul că volumul publicațiilor
înregistrează o evoluție crescătoare, anii cu cele mai multe publicații fiind 2020 și 2018. Ca arii
de cercetare subsumate domeniilor, cele mai multe cercetări provin din câmpul Business
Economics, care deține o pondere de circa 67% în volumul total analizat. Cele mai influente țări,
cu cele mai multe studii de cercetare publicate în domeniul prevenirii și combaterii economiei
subterane sunt Anglia și Rusia, România ocupând locul 7 în clasament, cu un procent de 4% din
totul rezultatelor generate. Ca cercetări tematice principale abordate, acestea vizează cu precădere
cauzele și efectele fenomenului, definirea conceptului, mecanismele utilizate și metodele de
combatere. Cele cu o frecvență mai redusă sunt tematicile referitoare la economia digitală
ascunsă și angajarea informală.

Cercetarea prin utilizarea de analize bibliometrice extensive a avut ca motivație centrală
oportunitatea și necesitatea justificării demersului științific inițiat, cartografierea tendințelor de
cercetare, din punct de vedere tematic, temporal și spațial, asigurând cadrul general al
argumentării științifice a necesității efectuării cercetării multidimensionale, cu privire la
economia subterană.

Considerăm relevante contribuțiile proprii aduse sferei cunoașterii din domeniu, pe
această componentă a analizelor bibliometrice extensive, care, în sinteză, au constat în:

• delimitarea și trasabilitatea conceptului de economie subterană;
• identificarea și prezentarea terminologiei științifice utilizate în cercetările referitoare la

economia subterană;
• cartografierea, prin metoda clusterelor a principalelor tematici studiate în domeniul

economiei subterane;
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• cartografierea evoluției temporale și spațiale a intereselor de cercetare din punct de
vedere al producției științifice și al volumului citărilor în domeniul economiei subterane.

Cel de-al treilea capitol, intitulat Cercetare statistică detaliată a variabilelor modelului de

evaluare şi cartografiere a economiei subterane prin valorificarea informațiilor economico-

financiare, are drept obiectiv principal valorificarea informațiilor economico-financiare în
vederea evaluării dimensiunii economiei subterane la nivel micro şi macroeconomic, prin
efectuarea unei cercetări statistice aprofundate cu privire la evaluarea și cartografierea riscului
financiar și fiscal, la nivel național, pe principalele ramuri ale economiei naționale. În vederea
atingerii obiectivului principal, au fost trasate o serie de obiective secundare, respectiv:

• identificarea informațiilor economico-financiare utile în măsurarea economiei
subterane;

• determinarea expunerii la risc a entităților analizate, pe clustere geografice.
• determinarea expunerii la risc a entităților analizate, pe clustere geografice şi pe

structura clasificaţiilor activităţilor economice incluse în baza de date segmentată criterial.
Cercetarea propune spre testare o serie de ipoteze de lucru, după cum urmează:
H1: Informațiile economico-financiare constituie o sursă de date utilă în evaluarea,

cartografierea și monitorizarea riscurilor asociate activităților circumscrise sferei economiei
subterane;

H2: Informațiile economico-financiare pot fi utilizate la construirea unui profil general și a
unor profile regionale de risc;

H3: Expunerea la risc a entităților economice înregistrează valori și evoluții diferite spațial,
prin raportare la zona geografică analizată;

H4: Expunerea la risc a entităților economice înregistrează valori și evoluții diferite
structural, prin raportare la ramura economică analizată.

În vederea efectuării cercetării a fost ales un eșantion statistic reprezentativ la nivel național,
format din 4.990 operatori economici care activează în 16 domenii de activitate economică cu
risc fiscal de neconformare la declarare și plată, validați după aplicarea criteriilor de excludere,
fiind constituită o bază de date unică segmentată criterial, conținând principalii indicatori
economico-financiari raportați prin intermediul situațiilor financiare anuale din perioada 2016 –
2020. Pe baza datelor brute au fost calculate 13 rate financiare, potențial semnificative conform
raționamentului profesional propriu, în detectarea riscului financiar și fiscal, respectiv Gradul de

îndatorare total, Rata activelor circulante, Rata activelor imobilizate, Rata autonomiei

financiare globale, Rata autonomiei la termen, Rata creanțelor, Rata îndatorării globale, Rata

rotației datoriilor, Rata solvabilității financiare, Rata solvabilității patrimoniale, Rata stabilității

financiare, Rentabilitatea activelor și Rentabilitatea capitalurilor proprii.
Analiza evaluării expunerii la risc a eşantionului general analizat, prin intermediul mediilor

generale de evoluţie ale indicatorilor de inflexiune majoră la riscul financiar şi fiscal, respectiv
cele 13 rate financiare analizate, pe structura clasificaţiei naţionale a activităţilor economice,
semnalează regiunile geografice spre care ar trebui îndreptate măsurile de politică financiară şi
macroeconomică regionale, reprezentând un demers de o important care permite fundamentarea
strategiei și politicilor economice, fiscale şi legislative naţionale de combatere a economiei
subterane.

Cel de-al patrulea capitol, intitulat Elaborarea modelului de evaluare şi cartografiere a

economiei subterane prin valorificarea informațiilor economico-financiare, are drept obiectiv
principal elaborarea unui model econometric, cu utilitate duală, de cartografiere și delimitare a
unui profil de risc financiar și fiscal național, la nivel macroeconomic și a unor modele regionale,
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cu identificarea zonelor în care se manifestă vulnerabilitățile maximale de activităţi circumscrise
sferei economiei subterane, precum și de construire a unei funcții particularizate de catalogare a
entităților raportoare în eșaloane de risc. Ca variabilă dependentă a modelului econometric
elaborat a fost selectată Rata rentabilității capitalurilor proprii, unul dintre cei mai importanți
indicatori de rentabilitate economică a activității, dat fiind faptul că aceasta prezintă o
sensibilitate sporită la riscul financiar și fiscal, iar variabilele independente au fost celelalte rate
financiare calculate.

De asemenea, în subsidiar, se urmărește identificarea informațiilor economico-financiare
utile în efectuarea unor activități complexe de evaluare, măsurare și identificare a economiei
subterane.

Demersul științific ar fi util în primul rând autorităților publice cu competențe în prevenirea,
evaluarea, descoperirea și combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale, dar și părților interesate din
mediul organizațional privat, respectiv auditorilor, managementului, acționarilor, investitorilor,
ș.a.

Ipotezele avansate spre testare în cadrul cercetării statistice sunt după cum urmează:
H1: Riscurile asociate economiei subterane pot fi estimate pe baza variației rentabilității

capitalurilor proprii, în raport cu rate structurale de rotație, de activitate, de rentabilitate și de
solvabilitate;

H2: Există un nivel rezonabil de predictibilitate al riscurilor la nivel național, zonele de
activități economice ilicite fiind distribuite distinct pe clustere regionale.

Obiectivul principal al ultimului capitol, cel de-al cincilea, referitor la Elaborarea unui

indice compozit al riscului financiar și fiscal, prin valorificarea informațiilor economico-

financiare, vizează analiza aprofundată a evoluției dinamicii regionale a coeficienților de
corelație pentru indicatorii economico-financiari analizați și rata de rentabilitate a capitalurilor
proprii, regionalizarea riscurilor prin raportare la fiecare indicator de risc financiar și fiscal
analizat, elaborarea unui indice compozit al riscului financiar și fiscal pentru modelul
econometric general elaborat și testat și identificarea indicatorilor economico-financiari sensibili
la manifestarea riscului financiar și fiscal.

În vederea atingerii scopului, au fost trasate o serie de obiective secundare, respectiv:
• analiza aprofundată a evoluției dinamicii regionale a coeficienților de corelație pentru

indicatorii economico-financiari analizați și rata de rentabilitate a capitalurilor proprii;
• regionalizarea riscurilor prin raportare la fiecare indicator de risc financiar și fiscal

analizat;
• elaborarea unui indice compozit al riscului financiar și fiscal pentru modelul

econometric general elaborat și testat;
• identificarea indicatorilor economico-financiari sensibili la manifestarea riscului

financiar și fiscal;
• elaborarea unor strategii și politici macroeconomice de combatere şi control a

economiei subterane.
Ipotezele avansate spre testare în cadrul cercetării sunt după cum urmează:
H1: Prin elaborarea unui indice compozit de risc financiar și fiscal pot fi identificați

indicatorii financiari-patrimoniali asupra cărora trebuie acţionat prin politici financiare și
economice, în vederea obţinerii unui impact indirect optim asupra reducerii dimensiunii
economiei subterane;
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H2: Punctele de inflexiune majoră, care constituie fundamente în elaborarea unor strategii
și politici macroeconomice de combatere şi control a economiei subterane, sunt indicatorii
privind Gradul de îndatorare total și Rata îndatorării globale.

Finalitatea demersului științific a constat în elaborarea unor strategii și politici
macroeconomice de combatere şi control a economiei subterane, care să susțină fundamentarea
procesului factorilor decizionali de la nivel macroeconomic, prin identificarea în analitic a
indicatorilor financiari-patrimoniali asupra cărora trebuie acţionat, în vederea obţinerii unui
impact indirect optim asupra reducerii dimensiunii economiei subterane.

Pe componenta de cercetare cantitativ-statistică, demersul științific își găsește motivația
și relevanța în faptul că elaborarea unui model econometric, cu utilitate duală, în sensul
cartografierii și construirii unui profil de risc financiar și fiscal național, la nivel macroeconomic
și a unor modele regionale, cu identificarea zonelor și activităților în care se manifestă
vulnerabilitățile maximale de risc din prisma economiei subterane, precum și de construire a unei
funcții particularizate de catalogare a entităților raportoare în eșaloane de risc, asigură
identificarea ariilor spre care trebuie îndreptate măsurile de politică financiară şi macroeconomică
regionale, reprezentând un demers de o importanță strategică ce ar permite fundamentarea
strategiei și politicilor economice, fiscale şi legislative naţionale de combatere a economiei
subterane.

Considerăm relevante contribuțiile proprii aduse sferei cunoașterii din domeniu, prin
cercetarea aplicativă întreprinsă, care, în sinteză, au constat în:

• identificarea și efectuarea unei analize evaluatorii cu privire la informațiile financiar-
contabile care sunt utile din prisma cartografierii riscurilor asociate economiei subterane;

• determinarea expunerii la risc a entităților economice la nivel național și pe clustere
geografice, prin construirea de profile generale și regionale de risc;

• determinarea expunerii la risc a entităților economice în context național, pe clustere
geografice şi pe structura clasificaţiilor activităţilor economice incluse în baza de date segmentată
criterial;

• elaborarea unui model econometric având drept scop cartografierea și construirea unui
profil de risc financiar și fiscal național, la nivel macroeconomic;

• elaborarea unor modele regionale, cu identificarea zonelor în care se manifestă
vulnerabilitățile maximale de activităţi circumscrise economiei subterane;

• elaborarea și particularizarea spațială a unor funcții de cartografiere a riscurilor
circumscrise activităților din sfera economiei subterane;

• elaborarea unui indice compozit al riscului financiar și fiscal, prin valorificarea
informațiilor economico-financiare raportate de entitățile economice;

• fundamentarea procesului decizional cu privire la politicile și strategiile
macroeconomice, fiscal și legislative de acționare asupra indicatorilor care prezintă cea mai mare
sensibilitate și vulnerabilitate la risc, în vederea diminuării economiei subterane din România.

În final sunt prezentate concluziile generale ale cercetării, contribuțiile proprii aduse,
precum și limitele și direcțiile viitoare de cercetare.
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METODOLOGIA CERCETĂRII

Metodologia cercetării a presupus trei direcții principale, respectiv: cercetare teoretică,
cercetare bibliometrică și cercetare de tip cantitativ-statistic.

În acest sens, în cadrul cercetării teoretice s-au utilizat ca și metode: documentarea,
sistematizarea, comparația, sinteza, analiza critică și interpretativă, pe baza materialului
documentar consultat din baze de date cu conținut științific, constând în principal din articole
științifice publicate/indexate în reviste/baze de date cu factor de impact semnificativ, cărți,
resurse internet și legislație.

Metodologia cercetării pe componenta teoretică a presupus utilizarea unor metode
hibride, referitoare la revizuirea sistematică a câmpului de cunoaștere din domeniul studiat și de
efectuare a unor cercetări tematice bazate pe analize bibliometrice, în ceea ce privește cercetarea
fundamentală desfășurată cu privire la conceptul de economie subterană.

Datele şi informațiile utilizate şi prelucrate în cadrul prezentei cercetări au fost obținute
prin utilizarea ca sursă de informare şi documentare a bazelor de date cu un conținut enciclopedic
ce cuprind articole integrale, rezumate şi indexări din publicații periodice, cărți şi publicații
diverse ale unor edituri prestigioase (platforma Web of Science, ProQuest Central, SpringerLink
Journals, Oxford Journals, Thomson Reuters, etc.), prin consultarea surselor de date deschise
(resurse din internet), precum şi prin observaţie directă, pe baza experienței practice de
specialitate a autorului.

Informațiile au fost ulterior prelucrate, utilizând ca instrumente ale cercetării
sistematizarea datelor, analiza comparativă, deducția şi sinteza, în vederea prezentării
interpretative şi critice.

Lucrarea a abordat o cercetare interdisciplinară, cuprinzând aspecte din domeniul
economiei, fiscalității, dreptului şi statisticii. În vederea efectuării analizei bibliometrice a fost
utilizat softul statistic VOSviewer și corpul de documente științifice extrase de pe platforma Web
of Science cu privire la domeniul studiat, ca metode de cercetare utilizându-se: analiza
bibliometrică, documentarea, sistematizarea, sinteza, analiza deductivă, analiza statistică, etc.

Cercetările de tip cantitativ-statistic efectuate au presupus, în sinteză:
• documentarea;
• constituirea unor baze de date statistice a principalilor indicatori, reprezentând

variabile în modele conceptualizate și testate;
• segmentarea criterială a bazei de date unice;
• sistematizarea și sintetizarea datelor;
• analiza de tip statistic;
• analiza pe baza procedurilor contabile analitice;
• analize de regresie liniară multiplă, prin metoda celor mai mici pătrate;
• studii observaționale extensive.
Ca și instrumentar au fost folosite programele informatice SPSS și Microsoft Excel, iar ca

și canale de informare și culegere a datelor, sursele deschise de date (https://data.gov.ro/,
https://mfinante.gov.ro/ro/web/site, Registrul Comerțului, ș.a.).
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT

CAPITOLUL 1. STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND ECONOMIA SUBTERANĂ

Economia subterană reprezintă un fenomen socio-economic complex, extrem de generalizat
și ale cărui efecte dihotomice, deopotrivă benefice și negative se răsfrâng asupra economiei de o
manieră generalizată.

Din concatenarea informațiilor conținute în cercetările efectuate în domeniu pe acest
subiect, s-a constatat faptul că definirea economiei subterane rămâne o chestiune care stârnește
controverse, existând varii taxonomii ale acesteia, în special în funcție de criterii vizând clustere
temporare și spațiale. În opinia noastră, economia subterană poate fi definită ca reprezentând
ansamblul activităţilor economice desfăşurate în afara cadrului legal, sau cele care nu sunt
inventariate în cadrul conturilor naţionale, deşi sunt legale.

Pe de o parte, dintre cele mai menționate cauze care conduc la apariția și generalizarea
fenomenului economiei subterane, raportat la literatura de specialitate, amintim: evoluţia modului
de viaţă, aplicarea politicilor de protecţie socială, sporirea sarcinilor fiscale, creşterea şomajului,
corupția, povara fiscală, reglementarea, calitatea serviciilor publice, moralitatea fiscală, gradul de
dezvoltare economică, impozitarea excesivă, reglementările stricte și flexibilitatea mare permisă
în utilizarea forței de muncă, birocrația, lipsa încrederii în guvern, ș.a.

Pe de altă parte, consecințele fenomenului sunt: creșterea criminalității, corupţia, munca
la negru, neconformarea fiscală la plata impozitelor și taxelor, creșterea competivității și a
flexibilității producției, costul redus al forței de muncă, oferirea de locuri de muncă, presiunea
asupra salariilor de pe piața oficială, prețuri mai scăzute, concurență neloială, diminuarea
încasărilor la bugetul general consolidat al statului, creșterea ratei de impozitare, distorsionarea
indicatorilor economici naționali, lipsa formelor de protecție socială în cazul desfășurării muncii
la negru, creșterea corupției, creşterea cotei de impozitare şi contribuţiilor sociale, calitatea
scăzută a serviciilor publice, moralitatea fiscală scăzută, ș.a.

Drept urmare, se poate constata faptul că o serie dintre factorii favorizanți ai fenomenului
sunt și consecințele produse de acesta, în acest caz analiza de tip cauzal conducând la reliefarea
unui cerc vicios cu reverberații semnificative asupra economiei în ansamblu.

În opinia noastră, principalele cauze ale manifestării economiei subterane sunt: presiunea
fiscală ridicată, corupţia, birocraţia, complexitatea sistemului fiscal, gradul scăzut de dezvoltare
economică și relaţia dintre stat şi cetățean.

Astfel, au fost identificați și analizați în mod neexhaustiv principalii factori determinanți ai
economiei subterane, identificați ca fiind de origine variată, pornind de la factori de ordin
subiectiv, constând în dorinţa de a dobândi sume mari de bani sau bunuri de valoare în timp cât
mai scurt; lacune şi incertitudine legislativă; atitudinea tolerantă a populaţiei faţă de încălcarea
reglementărilor legale; necunoaşterea sau ignorarea legislaţiei fiscale, respectiv obligaţiilor care
decurg din acestea, precum şi alţii.

De asemenea, din revizuirea sferei cunoașterii cu privire la metodele de măsurare ale
economiei subterane, se concluzionează faptul că metodele utilizate sunt foarte diversificate prin
raportare la anul studiilor analizate, precum și la contextul geografic, nefiind agreată niciuna
dintre metodele avansate, în mod unitar de către cercetătorii din domeniu, dat fiind faptul că
acestea prezintă anumite deficienţe și un anumit grad de imprecizie.
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CAPITOLUL 2. ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ EXTENSIVĂ PRIVIND

ECONOMIA SUBTERANĂ – METODA CLUSTERELOR ŞI ANALIZA CITĂRILOR

Considerăm că prin cercetarea bibliometrică extensivă întreprinsă cu privire la economia
subterană obiectivul principal al capitolului a fost îndeplinit, respectiv a fost identificată
terminologia științifică din domeniu, a fost analizată evoluția temporală a intereselor științifice,
au fost identificate publicațiile științifice și autorii de influență și au fost identificate și analizate
tematicile relevante, demers științific oportun din prisma identificării subtemelor care sunt de
interes actual, precum și a acelora care pot constitui premise ale unor cercetări viitoare.

Astfel, rezultatele cercetării au relevat faptul că anii în care volumul cercetărilor în
domeniul economiei subterane, informale sau ascunse a fost cel mai ridicat sunt 2015 și 2016,
cele mai multe dintre cercetări fiind din domeniul științelor sociale. În ceea ce privește cele mai
influente țări, acestea sunt Statele Unite ale Americii, Anglia și Germania, România ocupând și
ea locul 6 în topul țărilor cu cele mai multe publicări.

Cele mai frecvent utilizate cuvinte și expresii în asociere cu economia informală, ascunsă
sau subterană sunt: dimensiune, relație, muncă, corupție, lucrător, practică, evaziune fiscală,
estimare. Pe baza acestora, prin raționament deductiv a fost elaborată harta clusterelor tematice,
conform căreia cele mai explorate și cercetate teme din domeniul economiei subterane, informale
sau ascunse sunt pe subiectul muncii informale, o componentă semnificativă a economiei ascunse;
pe subiectul dimensiunii economiei subterane, ca fenomen care nu poate fi observat și măsurat în
mod direct și pe metodele utilizate în vederea cuantificării acesteia, precum și pe factorii
determinanți ai fenomenului și pe efectele acestuia; pe subiectul cauzelor care generează acest
fenomen și al consecințelor sale, în contextul dezvoltării durabile; pe subiectul instrumentelor și
legislației utilizate la nivel micro și macro economic în vederea combaterii acestui fenomen nociv;
pe subiectul măsurilor necesare în vederea combaterii fenomenului și creșterii nivelului de
siguranță economică națională; pe subiectul fraudelor și al criminalității economico-financiare
organizate; pe impactul negativ al fenomenului, prin raportare la contextul economic, instituțional
și politic; pe definirea fenomenului și a participanților, cu accent în contextul actual, al erei
digitale, pe economia digitală ascunsă; pe latura de antreprenoriat informal și pe cooperarea la
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene în vederea combaterii fenomenului.

Pe de altă parte, pe bază de analize bibliometrice și judecată proprie deductivă de context,
s-a constatat că principalele subiecte de cercetare pe tematica referitoare la măsurarea economiei
subterane sunt: analiza factorilor de influență ai economiei subterane, ce pot constitui parametri
utili în aplicarea metodei MIMIC de măsurare a fenomenului, munca informală și evaziunea
fiscală ca și componente semnificative care trebuie avute în vedere la stabilirea întinderii
economiei subterane, demersurile făcute de autorități în vederea menținerii unei dimensiuni
controlate a economiei subterane, efectuarea de analize transversale și temporale cu privire la
economia subterană, în vederea cuantificării sale, utilizarea de metode de estimare pentru
stabilirea dimensiunii economiei subterane, pe bază de tehnici algoritmice, efectuarea de analize
la nivel de entitate economică, în vederea detectării riscului și estimării întinderii economiei
subterane, efectuate în funcție de dimensiunea firmelor.

Termenii cu legături și apariții mai reduse, reprezentând arii de cercetare pentru care se
justifică efectuarea de studii în viitor sunt: zilier, informalitate urbană, evoluția piețelor de capital
și competiție informală.

În urma analizei aprofundate efectuate pe bază de clustere temporale, se constată o
modificare a interesului de cercetare de-a lungul timpului, din zona de definire a conceptului de
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economie subterană și a metodelor de estimare utilizate în vederea măsurării sale, către măsurile
necesare în vederea asigurării unui climat economic și financiar sigur și mai apoi, odată cu
apariția situației pandemice contemporane, înspre zona de muncă și protecție a lucrătorilor
informali.

În urma efectuării analizei bibliometrice extensive cu privire la cercetările din domeniul
prevenirii și combaterii economiei subterane, s-a ajuns la următoarele concluzii:

• volumul publicațiilor înregistrează o evoluție crescătoare, anii cu cele mai multe
publicații fiind 2020 și 2018;

• cele mai multe cercetări provin din domeniul Business Economics, care deține o
pondere de circa 67% în volumul total analizat;

• cele mai influente țări, cu cele mai multe studii de cercetare publicate în domeniul
prevenirii și combaterii economiei subterane sunt Anglia și Rusia, România ocupând locul 7 în
clasament, cu un procent de 4% din totul rezultatelor generate;

• au fost identificați un număr de 50 de termeni relevanți, grupați în patru clustere
tematice;

• principalele tematici cercetate în domeniul prevenirii și combaterii economiei
subterane sunt: cauzele și efectele fenomenului, definirea conceptului, mecanismele utilizate și
metodele de combatere;

• tematicile mai puțin abordate în cadrul cercetărilor vizează economia digitală ascunsă
și angajarea informală.

În ceea ce privește limitele cercetării efectuate, care pot constitui și viitoare direcții de

cercetare, acestea au constat în sinteză pe latura de analiză bibliometrică în faptul că: materialul
științific analizat provine doar de pe platforma Web of Science, și conține un număr destul de
redus de publicații științifice, prin comparație cu volumul general al publicațiilor din domeniu.

Ca și contribuții proprii se poate menționa faptul că acest studiu contribuie la îmbogățirea
sferei cunoașterii în domeniul economiei subterane, prin relevarea schemelor relaționale dintre
principalii termeni utilizați în cercetările din domeniu, cuantifică stadiul cunoașterii în domeniu și
evidențiază ariile de cercetare mai puțin dezbătute.

CAPITOLUL 3. CERCETARE STATISTICĂ DETALIATĂ A VARIABILELOR

MODELULUI DE EVALUARE ŞI CARTOGRAFIERE A ECONOMIEI SUBTERANE

PRIN VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE

Apreciem că scopul principal al capitolului a fost îndeplinit, prin aceea că s-a efectuat o
cercetare statistică aprofundată cu privire la evaluarea și cartografierea riscului economic și fiscal,
la nivel național, pe principalele ramuri ale economiei naționale, fiind identificate informațiile
economico-financiare utile în măsurarea economiei subterane şi fiind determinată expunerea la
risc a entităților analizate, pe clustere geografice.

Astfel, din analiza profilului general rezultat pe baza ratelor calculate pe eșantionul format
din 21884 observaţii, se constată că în intervalul analizat entitățile economice înregistrează un
grad de îndatorare ridicat, în medie de 150,18%, care, corelat cu indicatorul Rata rotaţiei

datoriilor ce atinge o medie de 7,54, sugerează o vulnerabilitate ridicată pe această zonă la risc,
întrucât se folosește supraîndatorarea, la un interval de 7 zile dintr-o sută, respectiv la fiecare 25
de zile entitățile economice reînnoindu-şi datoriile.



17

Rata rentabilității activelor (având o medie generală de 17,18%), e mult mai mică decât
Rata rentabilității capitalurilor proprii (30,37%) ceea ce înseamnă că pe structura de pasiv se
folosește preponderent îndatorarea. Din corelarea indicatorilor Rata autonomiei financiare (de
55,24%) şi Rata autonomiei la termen (81,58%), care este mult mai mare, rezultă că cele mai
multe lichidități sunt din surse atrase, întrucât se folosește preponderent împrumutul, ca sursă de
finanțare a activităţii.

Rata creanţelor este la jumătate din Rata activelor circulante, ceea ce înseamnă că se
merge pe suprastocaj, fenomen caracteristic pentru perioadele aferente crizelor şi care reflectă
impactul pandemiei sanitare asupra evoluţiei activităţii entităţilor economice.

De asemenea, la nivelul eșantionului general din corelarea valorii indicatorului Rata

stabilității financiare ce înregistrează o medie de 0,68, cu indicatorul Rentabilitatea capitalurilor

proprii, a cărui medie a fost calculată la 30,37%, se configurează zona de vulnerabilitate maximă
la risc şi de manifestare a economiei subterane.

În profil regional, prin raportare la media generală de evoluţie a celor 13 variabile de interes,
într-o analiză statică, nivelele critice de risc şi vulnerabilitate la practici ale economiei subterane
sunt predominante la nivelul regiunii de nord-vest, respectiv DRAF-Oradea, pentru șase dintre
indicatorii economico-financiari analizați, de asemenea manifestându-se un nivel mediu de risc şi
în cazul regiunilor de sud-est (DRAF-Constanţa), de nord-est (DRAF-Suceava) şi de sud (DRAF-
Alexandria), pentru câte doi dintre indicatorii cartografiați ca şi componente de evaluare şi
analiză a riscului financiar şi fiscal.

Considerăm că elaborarea unei metodologii de separare în subeșantioane și izolare a
zonelor geografice și a activităților expuse maximal pe palierul de risc asigură creșterea eficienței
și optimizează activitățile complexe de combatere a economiei subterane.

Pe de altă parte, analiza evaluării expunerii la risc a eşantionului general analizat, prin
intermediul mediilor generale de evoluţie ale indicatorilor de inflexiune majoră la riscul financiar
şi fiscal, respectiv cele 13 rate financiare analizate, pe structura clasificaţiei naţionale a
activităţilor economice, semnalează regiunile geografice spre care ar trebui îndreptate măsurile de
politică financiară şi macroeconomică regionale, reprezentând un demers de o importanță
strategică ce ar permite fundamentarea strategiei economice, fiscale şi legislative naţionale de
combatere a economiei subterane.

În urma desfășurării cercetării statistice, s-a concluzionat faptul că cele patru ipoteze de
cercetare propuse spre testare, au fost validate, respectiv:

• informațiile economico-financiare constituie o sursă de date utilă în evaluarea și
cartografierea riscului financiar şi fiscal, pe baza acestora construindu-se un profil general de risc
şi unul regional;

• expunerea la risc a entităților economice înregistrează valori și evoluții diferite
structural și spațial, prin raportare la zona geografică analizată și la ramura economică analizată.
Astfel, profilul de risc teritorial a clasat județele Sibiu, Alba și Bihor în eșalonul principal de
vulnerabilitate. Din analiza evoluției în timp a profilului teritorial de risc, se constată faptul că în
anul 2016, județele care înregistrează punctele de vulnerabilitate maximă sunt Caraș-Severin,
Alba și Cluj, în anul 2017 Sibiu, Alba și Giurgiu, în anul 2018, județele Alba, Sibiu și Bistrița-
Năsăud, în anul 2019 județele Sibiu, Bihor și Alba, iar în anul 2020, județele Botoșani, Bihor și
Tulcea.

• ca activități economice, cele mai predispuse manifestării riscului economic și fiscal au
fost identificate ca fiind: Transporturi rutiere de mărfuri, urmat de Comerț cu ridicata al
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fructelor și legumelor, Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului și Activități

de consultanță pentru afaceri și management.
Considerăm că este foarte importantă această regionalizare a fenomenelor de risc și analiza

vulnerabilității în structură (pe domenii de activitate economică), în vederea dirijării eforturilor
instituționale implicate în prevenirea, controlul și combaterea riscului spre aceste zone.

CAPITOLUL 4. ELABORAREA MODELULUI DE EVALUARE ŞI

CARTOGRAFIERE A ECONOMIEI SUBTERANE PRIN VALORIFICAREA

INFORMAȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE

Apreciem că scopul capitolului a fost atins, respectiv a fost elaborat un model econometric,
cu utilitate duală, în sensul cartografierii și construirii unui profil de risc financiar și fiscal
național, la nivel macroeconomic și a unor modele regionale, cu identificarea zonelor în care se
manifestă vulnerabilitățile maximale de activităţi circumscrise sferei economiei subterane,
precum și de construire a unei funcții particularizate de catalogare a entităților raportoare în
eșaloane de risc.

De asemenea, în subsidiar, s-a stabilit că informațiile economico-financiare sunt utile în
efectuarea unor activități complexe de evaluare, măsurare și identificare a economiei subterane.

Ca variabilă dependentă a modelului econometric elaborat a fost utilizată Rata rentabilității

capitalurilor proprii, iar variabilele independente au constat în diverse rate ale indicatorilor
financiari-patrimoniali, de activitate, de structură a pasivului şi a activului bilanțier, de
rentabilitate şi de solvabilitate, respectiv: Rentabilitatea activelor, Rata creanţelor, Rata
solvabilităţii financiare, Rata autonomiei la termen, Rata stabilităţii financiare, Rata activelor
imobilizate, Rata rotaţiei datoriilor, Grad de îndatorare total, Rata îndatorării globale şi Rata
solvabilităţii patrimoniale.

Conform rezultatelor obținute în cazul modelului general, acesta are o reprezentativitate
statistică de peste 76%, un nivel satisfăcător pentru a considera că riscul poate fi exprimat ca
expresie a diluării interesului acționarilor în corelație cu deprecierea ratelor de rotație ale
elementelor de activ și pasiv, care au fost introduse în modelare.

Gradul de semnificație statistică înseamnă că pentru 76% din 21884 de observații, riscul
financiar şi fiscal poate fi estimat pe baza variației rentabilității capitalurilor proprii, în raport cu
ratele structurale de rotație, rentabilitate și solvabilitate analizate.

Elaborarea modelelor de evaluare și cartografiere a economiei subterane, a avut în vedere
efectuarea analizei pe subeșantioane regionale de date subsumate structurii teritoriale a Direcției
Generale Antifraudă Fiscală, corespunzătoare celor 8 structuri regionale: DRAF Alexandria
(județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman), DRAF București
(Municipiul București și județul Ilfov), DRAF Constanța (județele Brăila, Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea, Vrancea), DRAF Deva (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş), DRAF Oradea
(județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj), DRAF Sibiu (județele Alba,
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), DRAF Suceava (județele Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui) și DRAF Târgu-Jiu (județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea).
Raționamentul acestui demers vizează dirijarea eforturilor instituționale spre zonele încadrate în
eșaloanele principale de risc financiar și fiscal.

La nivel regional, se observă o distribuție a erorilor destul de amplă față de dreapta de trend,
observând o polarizare a erorilor către DRAF-Constanța, DRAF-București și DRAF- Târgu-Jiu.
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Pe structură teritorială, modelele regionale de risc financiar şi fiscal au înregistrat valori ale
semnificației statistice apropiate modelului general, cuprinse în intervalul 73,90% (DRAF-
Sibiu) – 78,80% (DRAF-Deva).

Astfel, pe baza ecuației de model, s-a constatat o volatilitate mai mare în ceea ce privește
riscul financiar și riscul de fraudă și eroare, pentru modelul regiunii centrale (DRAF Sibiu), ceea
ce ne indică necesitatea adoptării unor politici fiscale și de monitorizare a riscurilor mai riguroase
pentru protejarea interesului investitorilor și reducerea activităților economice expuse riscului de
fraudă și eroare, în favoarea creșterii activităților economice sănătoase, care să permită o
dezvoltare durabilă și un comportament financiar echitabil al acestor entități economice.

Modelul regional pentru DRAF-Deva este superior modelului general din punct de vedere
al nivelului de reprezentativitate statistică 78,7%, față de 76% în cazul modelului general, ceea ce
confirmă faptul că pentru 78,7% dintre entitățile analizate, riscul financiar coroborat cu riscul de
fraudă și eroare poate fi valid reprezentat prin intermediul ecuației modelului regional DRAF-
Deva.

La nivelul regiunii DRAF-Deva, s-a observat o menținere a distribuției erorilor față de
dreapta de trend, așa cum acestea au fost repartizate la nivelul modelului general, fapt care
confirmă că modelul regiunii de vest, chiar dacă cu rezultate mai omogene decât modelul general,
nu atinge un punct de securitate în ceea ce privește gestionarea riscurilor, fiind necesare aplicarea
măsurilor de prevenție și monitorizare a riscului și în această regiune, cu alte cuvinte, se menține
și la nivelul regiunii Deva o predispoziție către oportunitatea exogenă în defavoarea dezvoltării
sustenabile bazate pe decizii manageriale endogene.

Pe de altă parte, se poate aprecia că regiunea de sud (DRAF Alexandria) se caracterizează
prin influență externă de oportunitate la un nivel ridicat, care perturbă dezvoltarea sustenabilă a
firmelor la un nivel superior nivelului înregistrat în cazul modelului general, în acest sens putând
fi implementate unele măsuri de monitorizare a riscului de fraudă și eroare pentru creșterea
securității financiare și a sustenabilității dezvoltării economice a firmelor.

În cazul modelului regional pentru municipiul București și zona Ilfov, acesta a prezentat o
semnificație statistică ușor mai mare decât cea a modelului general, de aproximativ 76,5%, față
de peste 76% în cazul modelului general, putându-se contata că în contextul unor oportunități
exogene generate de dinamismul mediului de afaceri și al cererii și ofertei specifice acestei
regiuni, riscul financiar este redus, dar riscul de fraudă și eroare rămâne la cote ridicate și
reprezintă un semnal de alarmă pentru decidenții din zonă.

Nivelul mai redus de risc financiar se poate observa din compararea dreptei de trend cu cea
a modelului general, astfel apreciind că pentru regiunea București-Ilfov există o reducere a
erorilor de previziune față de modelul general, care are efect asupra predictibilității și dezvoltării
sustenabile și pe fructificarea ridicată a posibilităților exogene ale contextului extern.

Pentru zona de sud-est (DRAF-Constanța), s-a observat că nivelul de reprezentativitate
statistică este superior modelului general, valoarea fiind de peste 78%, ceea ce înseamnă faptul că
există o diminuare a riscului față de modelul general determinat de creșterea nivelului de
corelație.

De asemenea, la nivelul regiunii DRAF-Constanța, s-a constat că există o reducere a
erorilor de previziune față de modelul general, care are efect asupra predictibilității și dezvoltării
sustenabile a activităților economice.

Față de modelul general, modelul regiunii de nord-vest DRAF-Oradea are o
reprezentativitate statistică similară, de 76,3%, respectiv un nivel satisfăcător pentru a considera
că riscul poate fi exprimat ca expresie a diluării interesului acționarilor în corelație cu deprecierea
ratelor de rotație a elementelor de activ și pasiv, care au fost introduse în modelare.
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Drept urmare, am concluzionat că modelul DRAF-Oradea este cel mai apropiat din punct
de vedere statistic modelului general, fiind întrunite majoritatea caracteristicilor de prevenire și
monitorizare a riscurilor, care caracterizează prudența fiscală din România.

Conform ecuației de model, se constată în cazul modelului regional de nord-est (DRAF-
Suceava) că există un comportament expus la risc, demonstrând și în acest caz că interesul
acționarilor este neprioritizat în raport cu nevoia de finanțare determinată de contextul socio-
economic, în special în acest moment în care recesiunea a impus o inflație accelerată și o limitare
a surselor de aprovizionare. Valoarea coeficientului de corelație ajustat al modelului regional a
înregistrat valoarea de 77,6%, superioară modelului general cu 1,6 puncte procentuale.

Specific ecuației de corelație a funcției de risc pentru DRAF-Târgu-Jiu, a fost inversarea
trendurilor de corelație a majorității indicatorilor financiari, în sensul corelației inverse între
ratele financiare și rata rentabilității capitalurilor proprii, ceea ce transcende unui model de risc
datorat și mai marii deconectări a interesului investitorilor de la obiectivele de politică
managerială.

Graficul de distribuție a reflectat la nivelul regiunii de sud-vest, cu centrul fiscal la Târgu-
Jiu, o îngustare a variației distribuțiilor erorilor față de dreapta de trend, aspect care motivează
asupra omogenității superioare a modelului regional DRAF Târgu-Jiu, în raport cu modelul
general.

În urma desfășurării cercetării cantitativ-statistice, s-a concluzionat faptul că cele două
ipoteze de cercetare propuse spre testare, au fost validate, respectiv:

• riscurile asociate economiei subterane au putut fi estimate pe baza variației rentabilității
capitalurilor proprii, în raport cu ratele structurale de rotație, de activitate, de rentabilitate și de
solvabilitate analizate pentru 76% din cele 21.884 de observații;

• s-a concluzionat faptul că există un nivel rezonabil de predictibilitate al riscurilor la
nivel national și pe clustere regionale conform ecuațiilor modelelor econometrice elaborate,
zonele de activități economice ilicite fiind distribuite neomogen pe regiuni, conform detalierii de
mai sus.

CAPITOLUL 5. ELABORAREA UNUI INDICE COMPOZIT AL RISCULUI

FINANCIAR ȘI FISCAL, PRIN VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR ECONOMICO-

FINANCIARE

Scopul principal al capitolului constă în valorificarea informațiilor economico-financiare în
vederea evaluării dimensiunii economiei subterane la nivel micro şi macro economic, prin
construirea unui indice compozit cu privire la evaluarea și cartografierea riscului financiar și
fiscal, la nivel național, pe principalele regiuni ale țării a fost atins.

Indicele compozit de risc financiar și fiscal a fost determinat pe baza corelației rentabilității
capitalurilor proprii din modelul general cu ratele financiare, observându-se că rata stabilității
financiare și rata activelor imobilizate reprezintă puncte de inflexiune majore care constituie
factori de impact semnificativi asupra nivelului activităţilor circumscrise sferei economiei
subterane.

De asemenea, au fost regionalizate riscurile prin raportare la fiecare indicator de risc
financiar și fiscal analizat, fiind efectuat un studiu observaţional detaliat.

În ceea ce priveşte evoluția variabilelor menţionate anterior, corelaţia ratei stabilităţii
financiare cu rentabilitatea capitalurilor proprii completează tabloul general de risc caracterizat de
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impredictibilitate și comportament oportunist, atipic la reglementări legislative și minimizând
impactul conformării voluntare pentru asigurarea stabilității financiare pe termen lung, zona de
instabilitate maximală fiind înregistrată la nivelul regiunii Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Rata activelor imobilizate înregistrează o corelație inversă la nivelul modelului general și a
modelelor regionale, arătându-se faptul că în România, rentabilitatea capitalurilor proprii atrage o
depreciere accelerată a activelor imobilizate, fiind constatată practica utilizării capitalizării
deprecierilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost constituite, de neînnoire a parcului
tehnologic, aspect care reduce sustenabilitatea pe termen lung și decapitalizează entitățile
economice, inducând neperformanță în raport cu mediul extern competițional și scăderea
eficienței activității economice.

Scopul elaborării indicelui compozit de risc financiar și fiscal a fost acela de fundamentare
a procesului factorilor decizionali de la nivel macroeconomic, prin identificarea în analitic a
indicatorilor financiari-patrimoniali asupra cărora trebuie acţionat, în vederea obţinerii unui
impact indirect optim asupra reducerii dimensiunii economiei subterane.

Finalitatea demersului științific a constat în elaborarea unor strategii și politici
macroeconomice de combatere şi control a economiei subterane.

Astfel, considerăm că sunt oportune aprobarea şi implementarea unui nou pachet de măsuri
legislative cu privire la sancționarea decapitalizării entităților economice, prin faptul că, în cazul
societăților decapitalizate, să intervină obligația legală de reconversie a împrumuturilor acordate
de asociați sau acționari evidențiate patrimonial în capital social.

De asemenea, principalele politici macroeconomice, legislative și financiare cu impact
sustenabil asupra valorii ratei activelor imobilizate, ar trebui să vizeze efectuarea de investiții în
infrastructură, acordarea de subvenții de la bugetul general consolidat al statului către entitățile
economice în vederea stimulării retehnologizării și încurajării investițiilor în active, ar trebui să
privească problematica scoaterii din uz a activelor depreciate, a adoptării unei politici de atragere
a capitalului spre zona de investiții în active necorporale, și inclusiv de actualizare a planurilor de
management și a modalităților de organizare a afacerilor, în sensul migrării spre utilizarea pentru
anumite activități economice a limitării stocării capitalului în active imobilizate, spre exemplu
prin utilizarea leasingurilor operaționale.

În urma desfășurării cercetării cantitativ-statistice, s-a concluzionat faptul că doar una
dintre cele două ipoteze de cercetare propuse spre testare, a fost validată, respectiv, prin
elaborarea indicelui compozit de risc financiar și fiscal, au putut fi identificați indicatorii
financiari-patrimoniali asupra cărora trebuie acţionat prin politici financiare și economice, în
vederea obţinerii unui impact indirect optim asupra reducerii dimensiunii economiei subterane,
respectiv Rata stabilității financiare și Rata activelor imobilizate.

Cea de-a doua ipoteză avansată spre testare, nu a fost validată, respectiv punctele de
inflexiune majoră, care constituie fundamente în elaborarea unor strategii și politici
macroeconomice de combatere şi control a economiei subterane nu sunt indicatorii privind
Gradul de îndatorare total și Rata îndatorării globale, ci Rata stabilității financiare și Rata

activelor imobilizate.
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CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII ȘI DIRECȚII

VIITOARE DE CERCETARE

Economia subterană este un domeniu de cercetare care a înregistrat un interes aflat în
creștere în ultima perioadă, având în vedere, în principal, efectele propagate asupra mediului
economic, politic și social și dat fiind faptul că reducerea și combaterea manifestării sale
reprezintă obiective strategice de politică macroeconomică. Drept urmare, considerăm că un prim
pas în cunoașterea aprofundată a fenomenului este reprezentat de cartografierea și monitorizarea
riscurilor asociate economiei subterane, demers științific de o importanță critică în vederea
cuantificării efectelor și stabilirii măsurilor și soluțiilor de menținere a unui nivel controlat al
fenomenului.

Prin demersul științific întreprins, se constată faptul că a fost îndeplinit scopul lucrării
Valorificarea informației în contextul luptei împotriva economiei subterane, respectiv acela de a
cerceta dintr-o perspectivă multidimensională, prin metode complexe, de cercetare fundamentală,
de analiză bibliometrică și de cercetare cantitativă și statistică, economia subterană.

Din perspectivă teoretică, prin intermediul unei revizuiri sistematice a câmpului
cunoașterii în domeniu, s-a constatat faptul că în ceea ce privește definirea economiei subterane,
există numeroase controverse, existând varii taxonomii ale acesteia, în special în funcție de
criterii vizând clustere temporare și spațiale.

Din revizuirea sferei cunoașterii cu privire la metodele de măsurare ale economiei
subterane, se concluzionează faptul că metodele utilizate sunt foarte diversificate prin raportare la
anul studiilor analizate, precum și la contextul geografic, nefiind agreată niciuna dintre metodele
avansate în mod unitar de către cercetătorii din domeniu, dat fiind faptul că acestea prezintă
anumite deficienţe și un anumit grad de imprecizie.

Așadar, cuantificarea dimensiunii economiei subterane reprezintă un domeniu controversat,
dat fiind faptul că cercetările efectuate în această direcție nu au ajuns la un consens în vederea
stabilirii unei metode, tehnici sau a unei metodologii unanim agreate de măsurare a fenomenului.
Drept urmare, întinderea sectorului informal al economiei rămâne o temă care justifică efectuarea
de cercetări suplimentare în viitor.

Analizele bibliometrice extensive ale cercetărilor întreprinse în domeniul economiei
subterane, cu privire la metodele și tehnicile de măsurare ale fenomenului și referitoare la
prevenirea și combaterea sa, au relevat terminologia științifică abordată de autori, evoluția
temporală a intereselor științifice, au identificat publicațiile științifice de influență, și cei mai
consacrați autori, precum și clusterele tematice principale, demers științific oportun din prisma
identificării subtemelor care sunt de interes actual, precum și a acelora care pot constitui premise
ale unor cercetări viitoare.

Astfel, s-a constatat o modificare a interesului de cercetare de-a lungul timpului, din zona
de definire a conceptului de economie subterană și a metodelor de estimare utilizate în vederea
măsurării sale, către măsurile necesare în vederea asigurării unui climat economic și financiar
sigur și mai apoi, odată cu apariția situației pandemice contemporane, înspre zona de muncă și
protecție a lucrătorilor informali.

Cele mai multe cercetări provin din domeniul științelor sociale, iar principalele clustere
tematice cercetate sunt referitoare în sinteză la definirea fenomenului, munca informală,
măsurarea dimensiunii economiei subterane, factorii determinanți ai fenomenului și la cauzele și
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efectele acestuia, modalitățile de combatere ale acestui fenomen nociv și a celor necesare în
vederea creșterii nivelului de siguranță economică națională, la subiectul fraudelor și al
criminalității economico-financiare organizate, etc.

Pe de altă parte, tematicile mai puțin abordate în cadrul cercetărilor vizează economia
digitală ascunsă, angajarea informală, informalitatea urbană, evoluția piețelor de capital și
competiția informală.

Finalitățile practice aplicative subsumate scopului general al lucrării au vizat valorificarea
informațiilor economico-financiare în vederea monitorizării riscurilor asociate economiei
subterane, prin elaborarea unor profile generale și regionale de risc, la nivel național, segmentate
structural în funcție de activitățile economice ale entităților incluse în studiu, prin elaborarea unui
model econometric general și a unor modele regionale de cartografiere a riscurilor circumscrise
activităților economice ascunse, prin construirea unor funcții particularizate de catalogare a
entităților raportoare în eșaloane de risc, precum și prin elaborarea unui indice compozit al
riscului financiar și fiscal pentru modelul econometric general elaborat și testat.

Din analiza profilului general rezultat pe baza ratelor calculate pe eșantionul format din
21884 observaţii, s-a constat că în intervalul analizat, respective 2016 – 2020, entitățile
economice înregistrează un grad de îndatorare ridicat, în medie de 150,18%, care, corelat cu
indicatorul Rata rotaţiei datoriilor ce atinge o medie de 7,54, sugerează o vulnerabilitate ridicată
pe această zonă la risc. De asemenea, indicatorul Rata rentabilității activelor (având o medie
generală de 17,18%), e mult mai mică față de Rata rentabilității capitalurilor proprii (30,37%)
ceea ce înseamnă că pe structura de pasiv se folosește preponderent îndatorarea.

Rata creanţelor este la jumătate din Rata activelor circulante, ceea ce înseamnă că se
merge pe suprastocaj, fenomen caracteristic pentru perioadele aferente crizelor şi care reflectă
impactul pandemiei sanitare asupra evoluţiei activităţii entităţilor economice.

De asemenea, la nivelul eșantionului general, din corelarea valorii indicatorului Rata

stabilității financiare ce înregistrează o medie de 0,68, cu indicatorul Rentabilitatea capitalurilor

proprii, a cărui medie a fost calculată la 30,37%, se configurează zona de vulnerabilitate maximă
la risc şi de manifestare a economiei subterane.

În profil regional, prin raportare la media generală de evoluţie a celor 13 variabile de interes,
într-o analiză statică, nivelele critice de risc şi vulnerabilitate la practici ale economiei subterane
sunt predominante la nivelul regiunii de nord-vest, respectiv DRAF-Oradea.

Ca activități economice, cele mai predispuse manifestării riscului economic și fiscal au fost
identificate ca fiind: Transporturi rutiere de mărfuri, urmat de Comerț cu ridicata al fructelor și

legumelor, Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului și Activități de

consultanță pentru afaceri și management.
Ca variabilă dependentă a modelelor econometrice elaborate a fost utilizată Rata

rentabilității capitalurilor proprii, dat fiind faptul că aceasta prezintă o sensibilitate sporită la
riscul financiar și fiscal, iar variabilele independente au constat în diverse rate ale indicatorilor
financiari-patrimoniali, de activitate, de structură a pasivului şi a activului bilanțier, de
rentabilitate şi de solvabilitate, respectiv: Rentabilitatea activelor, Rata creanţelor, Rata
solvabilităţii financiare, Rata autonomiei la termen, Rata stabilităţii financiare, Rata activelor
imobilizate, Rata rotaţiei datoriilor, Grad de îndatorare total, Rata îndatorării globale şi Rata
solvabilităţii patrimoniale.

Conform rezultatelor obținute în cazul modelului general, acesta a înregistrat o
reprezentativitate statistică de peste 76%, un nivel satisfăcător pentru a considera că riscul poate
fi exprimat ca expresie a diluării interesului acționarilor în corelație cu deprecierea ratelor de
rotație ale elementelor de activ și pasiv, care au fost introduse în modelare.



24

Gradul de semnificație statistică înseamnă că pentru 76% din cele 21884 de observații,
riscul financiar şi fiscal poate fi estimat pe baza variației rentabilității capitalurilor proprii, în
raport cu ratele structurale de rotație, rentabilitate și solvabilitate analizate.

La nivel regional, s-a observat o distribuție a erorilor destul de amplă față de dreapta de
trend, observând o polarizare a erorilor către DRAF-Constanța, DRAF-București și DRAF-
Târgu-Jiu.

Pe structură teritorială, modelele regionale de risc financiar şi fiscal au înregistrat valori ale
semnificației statistice apropiate modelului general, cuprinse în intervalul 73,90% (DRAF-
Sibiu) – 78,80% (DRAF-Deva).

Din analiza modelului general și a modelelor regionale elaborate a rezultat faptul că există
un nivel rezonabil de predictibilitate al riscurilor la nivelul României, motivat de demersurile cu
privire la strategiile și politicile de reducere a activităților și fenomenelor subsumate economiei
subterane. Cu toate acestea, s-a constatat că există elemente substanțiale care arată faptul că
economia românească se confruntă încă cu un nivel semnificativ de risc și cu o zonă extinsă de
activități economice ilicite, aspect care a creat premisa de oportunitate pentru elaborarea unui
indice compozit al riscului financiar și fiscal.

Indicele compozit de risc financiar și fiscal a fost determinat pe baza corelației rentabilității
capitalurilor proprii din modelul general cu ratele financiare calculate ca variabile independente
ale modelului econometric, observându-se că Rata stabilității financiare și Rata activelor

imobilizate reprezintă puncte de inflexiune majore care constituie bariere în procesul investițional
din România și a căror modificare se impune a fi abordată urgent.

În acest scop, în partea finală a lucrării au fost propuse o serie de politici financiare și
economice de acționare asupra indicatorilor care prezintă cea mai mare sensibilitate și
vulnerabilitate la risc, în vederea diminuării economiei subterane din România.

Contribuții proprii aduse sferei cunoașterii din domeniu

Ca și contribuții proprii se poate menționa faptul că această lucrare contribuie la
îmbogățirea sferei cunoașterii în domeniul economiei subterane, pe cele trei coordonate
principale abordate, respectiv:

• filiera teoretică aduce contribuții semnificative prin opiniile interpretative și critice
enunțate cu privire la conceptele studiate, precum și prin elaborarea de definiții personale pentru
principalele concepte cheie;

• filiera de analiză bibliometrică contribuie prin relevarea schemelor relaționale dintre
principalii termeni utilizați în cercetările din domeniu, cuantifică stadiul cunoașterii în domeniu și
evidențiază ariile de cercetare mai puțin dezbătute;

• filiera de cercetare cantitativ-statistică contribuie la sfera cunoașterii pe următoarele
paliere:

(1) identificarea și efectuarea unei analize evaluatorii cu privire la informațiile financiar-
contabile care sunt utile din prisma cartografierii riscurilor asociate economiei subterane;

(2) determinarea expunerii la risc a entităților economice la nivel național și pe clustere
geografice, prin construirea de profile generale și regionale de risc;

(3) determinarea expunerii la risc a entităților economice în context național, pe clustere
geografice şi pe structura clasificaţiilor activităţilor economice incluse în baza de date segmentată
criterial;

(4) elaborarea unui model econometric având drept scop cartografierea și construirea unui
profil de risc financiar și fiscal național, la nivel macroeconomic;
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(5) elaborarea unor modele regionale, cu identificarea zonelor în care se manifestă
vulnerabilitățile maximale de activităţi circumscrise economiei subterane;

(6) elaborarea și particularizarea spațială a unor funcții de cartografiere a riscurilor
circumscrise activităților din sfera economiei subterane;

(7) elaborarea unui indice compozit al riscului financiar și fiscal, prin valorificarea
informațiilor economico-financiare raportate de entitățile economice;

(8) fundamentarea procesului decizional cu privire la politicile și strategiile
macroeconomice, fiscal și legislative de acționare asupra indicatorilor care prezintă cea mai mare
sensibilitate și vulnerabilitate la risc, în vederea diminuării economiei subterane din România.

Limite și direcții viitoare de cercetare

În ceea ce privește limitele cercetării efectuate, care pot constitui și viitoare direcții de

cercetare, acestea au constat în sinteză în:
• latura teoretică: au fost studiate, sistematizate și analizate doar o mică parte a

publicațiilor științifice din domeniu pe acest subiect, dată fiind constrângerea referitoare la
accesibilitatea datelor și informațiilor, precum și a resursei limitate de timp;

• latura de analiză bibliometrică: corpul de documente științifice analizate provine doar
de pe platforma Web of Science, și conține un număr destul de redus de publicații științifice prin
comparație cu volumul general al publicațiilor din domeniu;

• filiera de cercetare cantitativ-statistică:
(1) modelele econometrice de cartografiere și monitorizare a riscurilor asociate economiei

subterane sunt realizate pe baza unui număr restrâns de variabile (13), analizate doar pentru un
cluster regional (la nivelul României);

(2) variabilele independente incluse în modelare vizează doar indicatori limitativi ca natură,
respectiv doar economico-financiari și patrimoniali, fiind de interes și includerea unora care să
surprindă și componentele de natură nefinanciară, spre exemplu numărul de salariați, număr de
ore lucrate, productivitatea, satisfacția clienților, calitatea produselor și a serviciilor, strategiile de
investiții, etc., precum și de natură fiscală, respectiv date și informații cu privire la declarațiile
fiscale pe principalele impozite și taxe incluse în vectorul fiscal al entităților raportoare, date
privind creanțele și datoriile evidențiate pe relația cu bugetele de stat de către acestea, date
privind tratamentele fiscale aplicate pentru stabilirea bazelor de impozitare și taxare, etc.

(3) modelele econometrice de cartografiere și monitorizare a riscurilor asociate economiei
subterane sunt centrate doar pe 16 activități economice, pe un număr limitat de date (4.990
entități economice și 21.884 de observații), prefigurându-se necesitatea extinderii eșantionului
studiat.

(4) intervalul temporar analizat este limitat la perioada 2016 – 2020, potrivit datelor și
informațiilor din situațiile financiare anuale ale entităților economice incluse în studiu, avute la
dispoziție în momentul constituirii bazei de date unice.
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