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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Componenta esenţială a evoluţiei
economice este întreprinderea, iar obiectivul fundamental al acesteia este performanţa financiară.
Contextul actual al economiei naţionale şi globale relevă o tendinţă ascendentă privind
identificarea întreprinderilor performante. Astfel, performanţa şi măsurarea performanţei devin,
în prezent, punctul de maxim interes al managerilor, al acţionarilor, şi, bineînţeles, al
potenţialilor investitori.
Instrumentele destinate evaluării performanţei sunt indicatorii. Utilizarea unui singur
indicator pentru estimarea performanţei unei întreprinderii devine iraţională din cauza
complexităţii fenomenelor şi proceselor economice. Pornind de la literatura vastă axată pe
tematica evaluării performanţei financiare autorul constată că, în context evolutiv, indicatorii
tradiţionali cum ar fi: rezultatul financiar, rentabilitatea sunt insuficienţi pentru evaluarea,
controlul şi îmbunătăţirea performanţei financiare a unei întreprinderi, care îşi desfăşoară
activitatea într-un mediu dinamic şi hiper-competitiv. Totodată, autorul susţine că pentru
obţinerea unei reprezentări pertinente şi armonioase a performanţei financiare a întreprinderii
este necesară utilizarea unui indicator agregat, care va îngloba caracterul multidimensional al
acesteia.
Importanţa acestui demers ştiinţific se justifică prin aceea că performanţa financiară este
sursa progresului oricărei întreprinderi, iar înţelegerea multiplelor valenţe ale acestui concept şi a
factorilor care contribuie la sporirea performanţei este de o deosebită importanţă. Capitalul
întreprinderii, ca cel mai important factor de producţie, îndeplineşte rolul definitoriu în procesul
creării valorii adăugate, ceea ce permite autorului să afirme că capitalul reprezintă un factor
determinant al performanţei financiare.
Un alt argument forte la actualitatea temei de cercetare îl reprezintă problemele cu care
întreprinderile industriale se confruntă în utilizarea capitalulului său. În prezent, încetinirea
vitezei de rotaţie a capitalului industriei băuturilor cu 28 % însoţită de un grad sporit de
îndatorare condiţionează o stare de non-performanţă financiară a întreprinderilor vinicole.
Întreprinderile industriei băuturilor, cu o durata de rotaţie a capitalului de 1034 zile, înregistrează
cel mai scăzut nivel al performanţei financiare, pe când, întreprinderile industriei maşinilor, cu o
durată de rotaţie a capitalului de 372 zile, şi întreprinderile industriei uşoare, cu o durată de
rotaţie a capitalului de 322 zile ating nivele mai sporite de performanţă financiară.
Aspectele expuse confirmă actualitatea temei de cercetare şi condiţionează investigarea şi
soluţionarea problemelor aferente utilizării eficiente a capitalului întreprinderilor industriale în
contextul sporirii performanţei financiare. Autorul consideră că metodologia de evaluare a
efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare elaborată în prezenta lucrare va
permite stabilirea unor direcţii de accelerare a vitezei de rotaţie în vederea sporirii performanţei
financiare a întreprinderilor industriale autohtone.
Gradul de studiere a temei de cercetare. Accelerarea rotaţiei capitalului în vederea
sporirii performanţei financiare a întreprinderilor constituie un subiect important în cercetarea
financiară a activităţii întreprinderii. Performanţa financiară, dimensionarea acesteia, precum şi
analiza relaţiei rotaţia capitalului-performanţă financiară reprezintă subiecte ample investigate în
cadrul centrelor naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniul economic şi cel financiar,
cum ar fi: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat a Moldovei,
Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi, European Business School din Londra, New York Stern School
of Business, Western Carolina University, South Africa Stellenbosch University, University of
Mississippi, Erasmus University of Rotterdam, University of Calcutta, Technische Universitat
Dresden etc.
Dintre economiştii autohtoni, cercetările cărora sunt consacrate subiectului performanţei
financiare sau evaluării dimensiunilor acesteia, îi reamintim pe: Botnari N., Cobzari L.,
Ciubotaru M., Secrieru A., Doga-Mîrzac M., Gumovschi A., Ţiriulinicova N., Bădicu G., Paladi
V., Prodan N., Erhan L., Mîrzac V.
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Analizînd contribuţia şcolii româneşti la cercetarea conceptului performanţei financiare şi
a rotaţiei capitalului, am remarcat cercetările următorilor economişti: Jianu I., Niculescu M.,
Bărbuţă-Mişu N., Burja V., Căruntu C., Georgescu I.E., Pintea M.-O., Chiriac I., Imbrescu C.M.,
Haţegan C.D.,Ionescu C., Roman M., Vintilă G., Nenu E.A., Gherghina Ş.C., Robu V., Sandu
R., Borlea S.R., Monea M., Guţă A. J., Spătaru L., Vasilescu L.
Printre sursele ştiinţifice publicate în străinătate la subiectul performanţă financiară şi
dimensiunile sale, considerate notabile pentru prezenta cercetare, menţionăm lucrările
economiştilor: Carton R., Venkatraman N., Ramanujam V., Chakravarthy B. S., Kennerley M.,
Neely A., Kaplan R.S., Norton D.P., Tangen S., Shashua L., Goldschmidt Y., Murphy, G. B.,
Robinson, K. C., Gill A., Thompson B.A., Vijfvinkel S., Freeman S., Duran-Vazquez R. De
asemenea, remarcăm abordarea privind performanţa întreprinderii a şcolii franceze reprezentată
de: Bourguignon A., Lebas M., Lorino Ph., Amblard M., Escaffre L., Gauzente C., Ndao A.,
Mard Y. Dintre economiştii din Federaţia Rusă, cercetările cărora sunt consacrate subiectelor
dimensiunilor performanţei financiare şi rotaţiei capitalului, menţionăm: Адамайтис Л. А.,
Бариленко В. И., Грязнова А.Г., Чечелева Т.В., Любушин Н. П., Пожидаева Т. А.
Capitalul, care a generat nu mai puţine controverse decât conceptul de performanţă
financiară, constituie un subiect pe larg abordat de diverse şcoli economice, printre reprezentanţii
cărora menţionăm: Smith A., Say J.B., Mises L., Mill J.S., Menger K., Marshall A., Malthus
T.R., Hayek F.A., Marx K., Clark, J.B., von Bohm Bawerk, E., Popescu G.
Scopul şi obiectivele de cercetare. Scopul investigaţiei constă în elaborarea unui indice
agregat de evaluare globală a performanţei financiare, care va permite evidenţierea modului în
care viteza de rotaţie a capitalului influenţează nivelul performanţei financiare a întreprinderilor
industriale.
În efortul realizării scopului propus, au fost formulate următoarele obiective:

Studierea reperelor evolutive ale conceptului de capital al întreprinderii ca factor
determinant al performanţei financiare;

Cercetarea contextului în care a apărut şi s-a dezvoltat performanţa financiară,
dimensionarea stadiului actual de cunoaştere printr-o abordare evolutivă şi transdisciplinară;

Conturarea abordărilor conceptuale referitoare la metodele de evaluare a
performanţei financiare;

Reflectarea interdependenţei dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară;

Analiza stării actuale a performanţei financiare a întreprinderilor industriale şi
cercetarea empirică a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia;

Elaborarea metodologiei de estimare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare a întreprinderilor industriale;

Identificarea direcţiilor de accelerare a vitezei de rotaţie în vederea sporirii
performanţei financiare.
Obiectul de cercetare este reprezentat de întreprinderile industriei băuturilor, uşoare şi a
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor din Republica Moldova, care au constituit suportul
elaborării modelului de evaluare a performanţei financiare şi a modelului de estimare a efectelor
rotaţiei capitalului asupra acesteia. Domeniile cercetate sunt considerate strategice, deoarece
implică circa 21 % din total întreprinderi industriale, asigură obţinerea a 28 % din valoarea
producţiei industriale şi deţin o pondere de circa 39,5 % în volumul de producţie exportat.
Baza teoretică şi metodologică este fundamentată pe o abordare sistemică a studierii
conceptelor şi a situaţiei domeniilor analizate. Pe parcursul cercetării au fost utilizate
următoarele metode tradiţionale: metoda sistemică, metoda logică şi cea dialectică (abstracţia
ştiinţifică, analogia, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia). De asemenea, în prezenta teză au
fost utilizate metode specifice de cercetare precum: metoda grafică, comparaţiei economice,
metoda tabelelor analitice, metoda mărimilor absolute şi relative, metoda ratelor, metoda scoring
cu punctaj, metoda Dupont, metoda regresiei logistice şi metoda regresiei de tip panel.
Suportul informaţional al cercetării a fost asigurat de datele oficiale ale Biroului
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Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, Băncii Naţionale a Moldovei,
precum şi de estimările şi analizele proprii ale autorului.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea indicelui agregat de
evaluare a performanţei financiare şi a modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului
asupra acesteia, pentru aplicarea în estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare în scopul determinării direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea
vitezei de rotaţie a capitalului.
Noutatea ştiinţifică constă în elaborarea elementelor de noutate, care se concretizează în:

Dezvoltarea conceptului de performanţă financiară în cadrul abordării
multidimensionale şi transdisciplinare;

Argumentarea influenţei determinante a rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare;

Dezvoltarea modelului scoring de evaluare a performanţei financiare;

Elaborarea indicelui agregat al performanţei financiare a întreprinderilor
industriale;

Elaborarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare a întreprinderilor industriale;

Elaborarea direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea vitezei
de rotaţie a capitalului.
Importanţa teoretică constă în: sistematizarea teoriilor privind conceptul „capital” ca
factor determinant al performanţei financiare; reconsiderarea conceptului „performanţă
financiară”, ţinând cont de caracterul complex şi transdisciplinar al acestuia; elaborarea
metodologiilor de evaluare a performanţei financiare prin prisma dimensiunilor sale, prin
intermediul modelului de tip scoring şi în baza modelului de tip logit; elaborarea metodologiei
de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor
industriale.
Raţionamentele ştiinţifice ar putea fi utilizate atât de fiecare entitate în estimarea
nivelului performanţei financiare şi ajustarea strategiilor proprii, cât şi la elaborarea strategiei de
dezvoltare a sectorului industrial al Republicii Moldova. Teza în cauză poate fi consultată la
studierea diverselor cursuri de specialitate universitare şi postuniversitare. Cercetările realizate
au contribuit la crearea unor elemente metodologice noi pentru continuarea investigaţiilor
ştiinţifice ulterioare din domeniu.
Valoarea aplicativă a tezei se manifestă multidirecţional şi constă în:

Estimarea nivelului performanţei financiare a întreprinderilor industriale din
Republica Moldova şi a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia;

Aplicarea modelului scoring de evaluare a performanţei financiare în diferenţierea
întreprinderilor performante de cele neperformante;

Aplicarea modelului logit în diagnosticul performanţei financiare a entităţii;

Aplicarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare şi identificarea soluţiilor de sporire a vitezei de rotaţie a capitalului şi
respectiv a performanţei financiare.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:

Extinderea definiţiei performanţă financiară prin argumentarea caracterului
multidimensional şi transdisciplinar al acesteia;

Elaborarea unei metodologii de evaluare a performanţei financiare a
întreprinderilor industriale în vederea utilizării acesteia în elaborarea direcţiilor de dezvoltare ale
acestora;

Propunerea unui indicator agregat de evaluare a performanţei financiare a
întreprinderilor industriale;

Propunerea unei metodologii de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare, ce permite identificarea direcţiilor de accelerare a vitezei de rotaţie în
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vederea sporirii performanţei financiare.
Aprobarea rezultatelor investigaţiei. Principalele aspecte ale cercetării au fost
prezentate în lucrările ştiinţifice din reviste naţionale de diferite categorii, precum şi în cadrul
conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rezultatele cercetării la tema tezei sunt
publicate în 18 lucrări ştiinţifice cu un volum total de 7,12 coli de autor.
Sumarul compartimentelor tezei. Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura
logică a lucrării, care cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie,
anexe, lista abrevierilor, cuvinte-cheie, adnotări în limbile română, engleză şi rusă.
În Introducere este argumentată actualitatea temei investigate, este identificat scopul şi
sunt formulate obiectivele de cercetare, este precizat suportul teoretico-metodologic al tezei, sunt
prezentate noutatea ştiinţifică şi valoarea practică a lucrării, precizându-se problema ştiinţifică
importantă soluţionată.
În primul capitol al tezei, sub titlul „Fundamente teoretice privind capitalul şi
performanţa financiară a întreprinderii”, se cerceteză reperele evolutive ale conceptului de
capital ca factor determinant al performanţei financiare; se studiază principale viziuni privind
performanţa financiară a întreprinderii, care sunt sistematizate într-o abordare multidimensională
şi transdisciplinară; se evidenţiază relaţia dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară a
întreprinderii.
Capitolul doi al tezei „Cadrul metodologic de evaluare a interdependenţei dintre rotaţia
capitalului şi performanţa financiară” prezintă metodologia şi particularităţile evaluării
performanţei financiare. O atenţie specială se acordă cercetării metodelor de evaluare a
performanţei financiare şi a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia.
În capitolul trei, intitulat “Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova”, se realizează o cercetare
empirică a nivelului actual al performanţei financiare a întreprinderilor industriale din Republica
Moldova prin utilizarea metodelor ratelor financiare şi scoring. O atenţie deosebită îi revine
analizei comparative a rotaţiei capitalului şi estimării efectelor acesteia asupra performanţei
financiare la nivelul industriilor analizate.
În capitolul patru “Dezvoltarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale”, se elaborează un indice agregat
de evaluare a performanţei financiare şi se propune o metodologie de estimare a efectelor rotaţiei
capitalului asupra performanţei financiare, care permite determinarea direcţiilor de sporire a
efectelor pozitive ale rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare.
În compartimentul Concluzii generale şi recomandări, sunt generalizate toate concluziile
şi recomandările rezultate din studiul efectuat privind sporirea performanţei financiare prin
intermediul accelerării rotaţiei capitalului întreprinderii.
Cuvinte-cheie: capital, rotaţia capitalului, efectele rotaţiei capitalului, performanţa
financiară, evaluarea performanţei financiare.
CONŢINUTUL TEZEI
Capitolul 1 „Fundamente teoretice privind capitalul şi performanţa financiară a
întreprinderii” conţine sinteza fundamentelor teoretice şi conceptuale privind capitalul
întreprinderii, viziunilor privind rotaţia capitalului şi performanţa financiară a întreprinderii,
analiza situaţiei în domeniul de cercetare.
Cercetările efectuate privind realităţile evolutive ale conceptului de capital denotă că,
actualmente, capitalul reprezintă cel mai important factor de producţie, care îndeplineşte rolul
definitoriu în procesul creării valorii adăugate.
Dezvoltarea conceptuală a capitalului ca factor de producţie s-a iniţiat cu definirea
primară a acestuia ca ”o sumă de bani dată în împrumut” în lucrările mercantiliştilor [6].
Fiziocraţii aduc o contribuţie majoră la explicarea conceptului de capital prin delimitarea
capitalul fix de cel circulant [10]. Adam Smith, în renumita lucrare ”Avuţia naţiunilor”,
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concretizează deosebirilor dintre capital şi bogăţie, ceea ce a permis înţelegerea naturii complexe
a capitalului întreprinderii şi perceperea esenţei acestuia ca un factor determinant al performanţei
financiare [23]. În opinia autorului, tratarea capitalului enunţată de J.S. Mill, conform căreia
capitalul circulant aduce valoare adăugată doar prin schimbarea proprietarului, iar cel fix prin
deţinerea acestuia [12], nu concordează cu ideea de bază a prezentei cercetări, căci capitalul
formează valoare adăugată prin procesul rotaţiei sale, care, în esenţa sa, constă în schimbarea
succesivă a formelor funcţionale şi reîntoarcerea la forma sa primară (capital bănesc) de o
valoare mai mare. În viziunea marxistă, forţa de muncă se consideră ca o parte componentă a
capitalului şi este acel element al procesului de producţie care creează o plusvaloare. Această
idee formează baza criticii marxiste a capitalismului, conform căreia capitalul bancar şi
comercial nu produc valoare adăugată [9].
Generalizînd viziunile neoclasicilor, autorul evidenţiază aportul acestora la teoria
capitalului prin poziţionarea acestuia ca principalul factor de producţie. Însă, autorul exprimă
dezacordul cu poziţia lui Jevons W.S., conform căreia capitalul ca factor de producţie deţine o
poziţie mai inferioară faţă de factorul muncă [11] şi cu opinia lui Clark J.B. potrivit căreia doar
forma materială a capitalului este unica reprezentare a „adevăratului capital” [7].
Actualmente, capitalul este considerat cel mai important factor de producţie, iar
complexitatea acestui concept este condiţionată de diversitatea categoriilor identificare în sursele
ştiinţifice. Astfel, teoria economică distinge următoarele componente ale capitalului: capitalul
natural, capitalul economic, capitalul financiar, capitalul uman şi cel social.
Cercetarea teoriilor recente [1,2,8,13] asupra rolului capitalului pentru performanţa
financiară, dintr-o perspectivă critică, permite autorului să concluzioneze că capitalul economic
şi cel financiar deţin un rol central în obţinerea, menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului de
performanţă financiară a întreprinderii. Anume capitalul financiar şi cel economic, prin procesul
de rotaţie, determină crearea valorii adăugate, prin urmare, contribuie la obţinerea performanţei
financiare. În acelaşi timp, autorul susţine că capitalul uman şi social influenţează, într-un mod
indirect, nivelul performanţei financiare. Cunoştinţele, abilităţile managerilor şi altor angajaţi pot
contribui la eficientizarea procesului de producţie, ceea ce determină accelerarea vitezei de
rotaţie a capitalului. Totodată, încrederea reciprocă dintre întreprindere şi furnizorii sau clienţii
săi contribuie la eficientizarea fazei de aprovizionare şi comercializare, prin urmare, influenţează
pozitiv procesul de rotaţie a capitalului, sporeşte nivelul vânzărilor, nivelul de performanţă
financiară [14]. În acest context, autorul afirmă că capitalul, datorită rolului său definitoriu în
procesul de creare a valorii adăugate, este un factor determinant al performanţei financiare, iar
utilizarea eficientă a capitalului este o condiţie primară a sporirii performanţei financiare a
întreprinderii.
Performanţa reprezintă un concept modern şi universal, sensul căruia variază de la un
domeniu la altul. În cadrul ştiinţelor economice nu există o unanimitate în tratarea acestui
termen, nici la evaluarea acestuia. Diversitatea abordării reprezintă repercusiunea utilizării
polisemantice a conceptului. Cercetările conceptului performanţă financiară într-o perspectivă
evolutivă şi transdisciplinară au permis autorului să constate următoarele:
1. În domeniul economic, performanţa este percepută ca un rezultat al activităţii
întreprinderii, care se obţine în condiţii de utilizare eficientă a resurselor şi reflectă valoarea
nou creată, fapt ce denotă realizarea obiectivelor propuse. Din cele relatate concludem că
performanţa întreprinderii, în sens îngust, reprezintă un rezultat al activităţii întreprinderii, pe
când, în sens larg, performanţa reprezintă „un proces strategic şi integrat, ce asigură succesul pe
termen lung al întreprinderii” [16].
.
2. În contextul unei abordări transdisciplinare, performanţa financiară este tratată diferit.
Domeniile contabilităţii şi finanţelor identifică performanţa financiară cu performanţa întregii
întreprinderi, pe când ştiinţele managerială şi socială contestă această afirmare, susţinând că
performanţa financiară este o componentă a performanţei întreprinderii. Performanţa
întreprinderii nu poate fi definită doar prin prisma realizării obiectivelor de ordin financiar,
neglijândindu-se celelalte aspecte ale performanţei întreprinderii: dimensiunile operaţională,
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socială şi ecologică. În accepţiunea financiară şi cea contabilă, performanţa financiară
reprezintă succesul întreprinderii, adică obţinerea rezultatelor financiare şi crearea valorii
adăugate pentru acţionari. Din punct de vedere managerial, performanţa întreprinderii cuprinde
componenta financiară, adică performanţa financiară, care reflectă îndeplinirea obiectivelor
financiare, şi componenta non-financiară, denumită performanţa operaţională, care descrie
îndeplinirea obiectivelor întreprinderii în domenii, cum sunt: piaţa, consumatorii, concurenţa
etc. În contextul dezvoltării durabile performanţa financiară capătă o altă conotaţie. Atingerea
obiectivelor financiare sau crearea valorii noi pentru acţionari este doar o faţetă a performanţei
întreprinderii, care este stringentă alături de valoarea creată de întreprindere pentru întreaga
societate şi mediul înconjurător [15].
3. Complexitatea conceptului de performanţă financiară este condiţionat nu doar de faptul
că aceasta este abordată de diverse discipline, dar şi de caracterul multidimensional al
performanţei. Studierea unui şir vast de publicaţii ştiinţifice autohtone şi străine privind acest
concept a permis autorului să identifice cele mai des utilizate dimensiuni ale performanţei
financiare: rentabilitate, rezultat financiar, creştere, rotaţia capitalului, stabilitate financiară,
valoare adăugată, valoare de piaţă, capacitate de plată, fluxul de numerar şi echilibru financiar.
În opinia autorului, o întreprindere este performantă dacă: activitatea sa se extinde (creştere), se
înregistrează rezultate financiare
pozitive
(rezultat
financiar),
capitalul angajat generează profit
(rentabilitate), întreprinderea este
capabilă să-şi onoreze obligaţiile
(capacitatea de plată), activitatea
întreprinderii generează fluxuri de
numerar în volum crescător (flux
de
numerar),
întreprinderea
utilizează capitalul său într-o
manieră
eficientă
(rotaţia
capitalului), în cadrul unei
structuri
financiare
optime
(stabilitate) şi în condiţii minime
de risc (echilibru), iar activitatea
întreprinderii creează un surplus
de valoare economică (valoare
adăugată) şi contribuie la creşterea
Figura 1. Performanţa financiară a
valorii de piaţă [18].
întreprinderii în abordarea multidimensională
În acest context, autorul
Sursa: Elaborat de autor
concluzionează că performanţa
financiară reprezintă un concept mai restrâns decât conceptul performanţa întreprinderii, dar, în
acelaşi timp, nu mai puţin complex. În acelaşi timp, caracterul multidimensional creează o serie
de controverse în privinţa evaluării performanţei financiare, ceea ce evidenţiază necesitatea
cercetării mai aprofundate a acestui subiect. În cele din urmă, ţinând cont de abordarea
transdisciplinară şi multidimensională, autorul defineşte performanţa financiară ca valoarea nou
creată pentru acţionari, exprimată prin dinamica ascendentă a stării financiare a întreprinderii.
Întreprinderea îşi menţine capitalul prin reproducerea permanentă a acestuia, adică prin
procesul de rotaţie. Autorul consideră că rotaţia capitalului semnifică parcurgerea celor trei faze
(cumpărare, producere, vînzare) şi întoarcerea capitalului la forma iniţială de o valoare mai
mare, ceea ce determină crearea unei valori suplimentare, prin urmare sporirea performanţei
financiare. Sintetizând viziunile privind relaţia rotaţia capitalului-performanţa financiară,
autorul concluzionează că aceasta se rezumă la aceea că cu cât numărul de rotaţii, într-o perioadă
de timp, este mai mare sau durata unei rotaţii este mai mică, cu atât mai mult capitalul, prin
procesul rotaţiei, va crea valoare adăugată, determinând sporirea performanţei financiare, altfel
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spus, accelerarea vitezei de rotaţie contribuie la creşterea performanţei financiare [17].
Capitolul 2 ”Cadrul metodologic de evaluare a efectelor vitezei de rotaţie a
capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale” include cercetarea
metodologiei şi particularităţilor evaluării performanţei financiare; studierea tipurilor şi
conţinutul metodelor de evaluare a performanţei financiare şi a modelelor de estimare a efectelor
rotaţiei capitalului asupra acesteia.
Evaluarea performanţei financiare este o activitate extrem de importantă pentru orice
întreprindere care pretinde performanţă. Evaluarea performanţei financiare permite identificarea
factorilor care determină sporirea sau diminuarea acesteia, ceea ce oferă posibilitatea controlului
nivelului performanţei şi îmbunătăţirii eventuale a acesteia [20].
Cercetarea stadiului actual al dezvoltării metodologiei de evaluare a performanţei
financiare a permis autorului să identifice şase abordări ştiinţifice: abordarea contabilă,
abordarea financiară, abordarea globală, abordarea bazată pe obiective, abordarea
comportamentală şi cea a părţilor de interes. Generalizând abordările privind evaluarea
performanţei, identificate în literatura de specialitate, autorul concluzionează că abordarea
contabilă, financiară şi globală prevăd evaluarea aspectului financiar al performanţei, adică
performanţa financiară, care poate fi estimată cu un grad înalt de precizie şi obiectivitate, iar
datele obţinute pot fi generalizate şi utilizate pentru comparaţii în timp şi spaţiu. Abordarea
globală şi cea a părţilor interesate presupun evaluarea performanţei întreprinderii faţă de mai
multe părţi interesate (acţionari, manageri, consumatori, angajaţi), doar că abordarea globală
prevede un grad mai înalt de
obiectivitate (aceasta se realizează
prin utilizarea datelor primare mai
puţin subiective: profitul net pe
acţiune, numărul de reclamaţii,
respectarea normelor de mediu ş.a.).
Pe
când,
abordarea
părţilor
interesate presupune evaluarea nu
doar a creării valorii pentru grupuri
de interese, dar şi cum aceste
grupuri au contribuit la crearea
Figura 2. Abordări privind evaluarea performanţei
valorii, ceea ce impune cercetării un
întreprinderii
grad sporit de subiectivitate [20].
Sursa: elaborat de autor
Diversitatea
abordărilor
privind evaluarea performanţei financiare a condiţionat utilizarea diferitor metode de evaluare,
aplicarea cărora depinde de scopul cercetării. În această ordine de idei, autorul distinge 4
categorii de bază a metodelor de evaluare:
metoda ratelor presupune analiza evoluţiei diferitor dimensiuni ale performanţei;
metoda scorurilor permite calcularea nivelului global al performanţei financiare
în baza ratelor financiare ce estimează dimensiunile performanţei;
metoda analizei regresionale oferă posibilitatea calculării nivelului global al
performanţei financiare şi estimării influenţei factorilor la un nivel statistic semnificativ;
metoda analizei multi-criteriale permite realizarea unui clasament al
întreprinderilor în funcţie de nivel performanţei financiare [21].
Alegerea metodei concrete de evaluare a performanţei financiare depinde de scopul
cercetării propus. Totodată, în opinia autorului, metoda ratelor rămâne să fie baza celorlalte
metode de evaluare, de aceea, autorul consideră că, indiferent de abordarea şi metoda de evaluare
selectată de către cercetător, prima etapă în procesul evaluării performanţei financiare o
constituie identificarea dimensiunilor acesteia şi structurarea unui sistem de indicatori de
evaluare, capabili să surprindă cele mai importante dimensiuni ale performanţei: rentabilitatea,
lichiditatea şi capacitatea de plată, echilibrul financiar, capacitatea entităţii de adaptare la
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cerinţele pieţei în care operează, etc.
Potrivit cercetărilor privind relaţia rotaţia capitalului-performanţa financiară, realizate
prin prisma modelului DuPont, modelului factorial al rezultatului financiar, modelul ciclul de
conversie a numerarului, sporirea vitezei de rotaţie a capitalului unei entităţi economice poate
duce la o creştere a rentabilităţii, asigură lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii, sporeşte
fluxului net de numerar, care ulterior fiind fructificat în activităţi rentabile poate avea aşteptări de
a obţine o performanţă financiară sustenabilă. Studierea legăturilor şi interdependenţelor
existente între performanţa financiară şi rotaţia capitalului permite autorului să concluzioneze că
acestea s-au concentrat asupra dezvoltării cadrului metodologic privind evaluarea influenţei
rotaţiei capitalului nu asupra performanţei financiare, ca concept integrator, ci asupra diverselor
dimensiuni ale acesteia (rentabilităţii, lichidităţii, solvabilităţii, etc.). În acest context, apare
absolut argumentată necesitatea elaborării unei metodologii de evaluare a efectelor rotaţiei
capitalului asupra performanţei financiare, în concordanţă cu caracterul multidimensional al
acesteia.
Capitolul 3 „Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a
întreprinderilor industriale din Republica Moldova” cuprinde analiza situaţiei actuale privind
performanţa financiară a întreprinderilor industriale prin intermediul metodei ratelor financiare;
dezvoltarea metodologiei de evaluare a performanţei financiare în baza metodei scoring;
estimarea empirică a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin aplicarea
modelului DuPont, modelului factorial al rezultatului financiar, modelului ciclul de conversie a
numerarului.
Sectorul industrial prezintă o importanţă deosebită şi o prioritate pentru economia
Republicii Moldova, aceasta se argumentează prin contribuţia sa la volumul de producţie (24 %)
şi PIB (12 %). Cercetările efectuate denotă că principalele domenii industriale, în funcţie de
ponderea în valoarea producţiei, numărul întreprinderilor şi volumul exporturilor sunt: industria
băuturilor, industria uşoară şi industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor (tabelul 1). Aceste
domenii industriale antrenează peste 20 % de întreprinderi ale industriei prelucrătoare, producţia
cărora deţine o pondere de circa 28 % în valoarea producţiei industriei prelucrătoare, iar
producţia exportată înregistrează o pondere de 40 % în totalul exporturilor.
Tabelul 1. Ponderea industriilor băuturilor, uşoară, a maşinilor, echipamentelor şi
aparatelor în sectorul industriei prelucrătoare şi în exporturi, %
Indicatori

2011

2012

2013

2014

2015

1. Industria băuturilor
1.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei prelucrătoare
1.2. Ponderea în numărul întreprinderilor industriei prelucrătoare

10,89
3,55

12,08
3,46

13,01
3,66

10,87
3,60

10,77
5,04

1.3. Ponderea în exporturi

8,18

9,94

10,39

8,28

8,14

2. Industria uşoară
2.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei prelucrătoare
2.2. Ponderea în numărul întreprinderilor industriei prelucrătoare

8,97
8,12

8,84
8,43

9,91
9,24

10,75
9,12

11,39
12,05

2.3. Ponderea în exporturi

19,82

19,17

16,47

17,05

16,41

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
3.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei prelucrătoare

3,49

4,01

3,47

5,07

5,97

3.2. Ponderea în numărul întreprinderilor industriei prelucrătoare
3.3. Ponderea în exporturi

6,52
12,78

6,70
12,89

7,17
13,01

7,41
13,23

3,88
15,02

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Scopul analizei performanţei financiare a întreprinderilor industriale rezidă în distingerea
clară a întreprinderilor performante de cele neperformante, precum şi în identificarea factorilor
ce au condus la performanţă sau non-performanţă. Ca metodă de evaluare a performanţei
financiare a fost selectată metoda ratelor financiare, calculate în baza dimensiunilor performanţei
identificate în partea teoretică a lucrării: rezultat financiar, rentabilitate, creştere, stabilitate
financiară, capacitate de plată şi echilibrul financiar.
Rezultatul financiar reprezintă o latură a performanţei bine definită, care estimează exact
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capacitatea întreprinderii de a obţine profit din activitatea sa. Evaluarea acestei dimensiuni a
performanţei financiare presupune analiza veniturilor din vânzări, profitului brut, rezultatului net
ş.a. Analiza performanţei financiare prin prisma indicatorilor de rezultat financiar a furnizat
următoarele constatări [3]:
1. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor industriale cercetate înregistrează o tendinţă
ascendentă, cu excepţia întreprinderilor industriei băuturilor, a căror venituri din vânzări scad cu
24 % în anul 2014, ceea ce a compromis semnificativ performanţa financiară a acestor
întreprinderi. În contextul dat, autorul identifică următoarele direcţii de sporire a nivelului
veniturilor din vânzări: diversificarea pieţelor de desfacere; dezvoltarea brandului naţional al
vinului prin calitate, tradiţii impresionante, personalitate unică, iar realizarea acestei măsuri s-a
iniţiat odată cu înregistrarea primelor Indicaţii Geografice Protejate, căci apartenenţa la
menţiunile de origine oferă o garanţie de calitate pentru consumator, astfel de vinuri se vînd mult
mai bine decât celelalte (cu 15-20 %); elaborarea strategiilor de marketing eficiente şi solide,
care vor permite generarea unei poziţionări sectoriale pe pieţele externe; continuarea reformelor
legislative şi asigurarea unui cadru de calitate credibil (figura 3).

Figura 3. Evoluţia comparativă a veniturilor din vânzări pe anii 2010-2014, lei
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova
2. În contextul analizei evoluţiei profitului brut, autorul constată că performanţa
financiară a întreprinderilor industriei maşinilor este afectată de un management ineficient al
costurilor de producţie, care cauzează creşterea costurilor vânzărilor cu un ritm mai mare decât
veniturile din vânzări, determinând reducerea profitului brut. În acest sens, autorul propune
următoarele măsuri: sporirea productivităţii muncii; optimizarea costurilor tehnologice, prin
eficientizarea controlului de gestiune și utilizarea unor chei de repartiţie obiective.
3. Analiza comparativă a rezultatului financiar net al întreprinderilor industriale denotă
că: întreprinderile industriei
băuturilor nu reuşesc să obţină
un rezultat financiar net pozitiv,
întreprinderile industriei uşoare
înregistrează cel mai înalt nivel
al rezultatului financiar net, pe
când întreprinderile industriei
maşinilor obţin profit net, însă
nivelul acestuia oscilează în
perioada analizată (figura 4).
Rentabilitatea este una
din formele cele mai sintetice de
exprimare
a
performanţei
Figura 4.Evoluţia comparativă a rezultatului financiar
financiare
a
întreprinderii,
care
net pe anii 2010-2014, mii lei
relevă
eficienţa
utilizării
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS
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capitalului aflat în diverse stadii ale circuitului economic. La rîndul său, indicatorii creşterii
permit cuantificarea expansiunii activităţii unei întreprinderii. În opinia autorului, indicatorii
creşterii trebuie să fie analizaţi împreună cu indicatorii de rentabilitate, deoarece creşterea relevă
doar aspectul cantitativ al performanţei.
Analiza indicatorilor de
rentabilitate relevă că, deşi,
întreprinderile
industriei
băuturilor ating cel mai înalt
nivel al ratei rentabilităţii
comerciale - 30,15 %, aceştia nu
reuşesc să atingă valori pozitive
ale indicatorilor rentabilităţii
economice şi financiare, pe când,
cel mai înalt nivel al acestora din
urmă
este
înregistrat
de
întreprinderile industriei uşoare.
[3]. În acest context, autorul
concluzionează că o direcţie
Figura 5. Analiza comparativă a indicatorilor
importantă
de
sporire
a
rentabilităţii pe anul 2014, %
performanţei
financiare
a
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS
întreprinderilor
industriei
băuturilor este rentabilizarea activităţii acestora, ceea ce poate fi realizată prin sporirea
veniturilor din vânzări, optimizarea costurilor de producţie, raţionalizarea cheltuielilor
administrative, minimizarea pierderilor financiare ş.a.
Analiza indicatorilor creşterea veniturilor din vânzări şi creşterea activelor în ansamblul
cu indicatorii de rentabilitate a scos la iveală că întreprinderile industriei băuturilor şi-au restrâns
considerabil activitatea în anul 2014. În ceea ce priveşte întreprinderile industriei uşoare, acestea
marchează, din anul 2012, o creştere eficientă, manifestată prin creşterea veniturilor din vânzări
însoţită de creşterea rentabilităţii comerciale şi de creşterea activelor totale însoţită de creşterea
rentabilităţii economice. O situaţie diferită se atestă la întreprinderile industriei maşinilor, unde
creşterea veniturilor din vânzări şi a activelor totale are loc pe fondalul reducerii indicatorilor de
rentabilitate, fapt ce demonstrează lipsa performanţei în ramura respectivă. În această ordine de
idei, autorul concluzionează că performanţa financiară a întreprinderilor constructoare de maşini,
utilaje şi aparate va spori prin realizarea mai multor măsuri de stabilizare a activităţii: prin
sporirea investiţiilor în inovaţii şi intensificarea cooperării întreprinderilor cu centrele ştiinţifice
în cadrul clusterilor industriale [3].
Caracterul complex al performanţei financiare impune cercetarea unei alte faţete a
acesteia şi anume, cea de stabilitate financiară, care relevă structura finanţării întreprinderii şi
permite aprecierea contribuţiei politicii financiare la obţinerea performanţei financiare.
Cercetarea indicatorilor de stabilitate financiară a întreprinderilor industriale dezvăluie că
întreprinderile industriei uşoare manifestă un grad mai sporit de stabilitate financiară, însă, în
opinia autorului, sporirea gradului de autonomie financiară va permite menţinerea unui nivel
înalt al performanţei financiare pe termen lung. De asemenea, autorul identifică optimizarea
structurii financiare ca direcţie de sporire a performanţei financiare a întreprinderilor industriei
băuturilor şi industriei maşinilor [18].
Evaluarea performanţei financiare prin prisma ratelor de lichiditate permite perceperea
capacităţii de plată ale întreprinderilor. Rezultatele analizei arată că atât lichiditatea curentă, cât
şi cea intermediară au înregistrat valori cuprinse în limitele unanim acceptate ca fiind
satisfăcătoare. În acest context, autorul recomandă întreprinderilor industriale analizate să
depună efort spre sporirea capacităţii de plată a datoriilor imediate, de asemenea, consideră
necesară creşterea nivelului de solvabilitate a întreprinderilor industriei băuturilor.
Echilibrul, la general, semnifică o armonie între elementele componente ale unui sistem,
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iar din perspectiva financiară implică armonizarea surselor financiare cu nevoile financiare ale
întreprinderii. Analiza indicatorilor de echilibru financiar relevă că întreprinderile industriei
uşoare şi a maşinilor se deosebesc printr-un grad mai pronunţat al acestuia, ceea ce contribuie la
o performanţă mai înaltă faţă de întreprinderile industriei băuturilor, a căror capital circulant este
finanţat cel mai mult pe seama fondului de rulment în comparaţie cu alte întreprinderi, ceea ce
implică costuri mai mari, afectînd pe termen lung atât capacitatea de generare a profitului, cât şi
cea de onorare a obligaţiilor financiare [18].
Rezultatele analizei situaţiei actuale a performanţei financiare a întreprinderilor
industriale dezvăluie că îndatorarea puternică şi solvabilitatea redusă, incapacitatea
întreprinderilor industriei băuturilor de a obţine un rezultat financiar pozitiv reprezintă o
ameninţare gravă pentru performanţa financiară şi competitivitatea acestora, iar rentabilitatea
înaltă şi creşterea eficientă a întreprinderilor industriei uşoare, chiar în condiţiile unei autonomii
financiare reduse, contribuie la o performanţă financiară înaltă, pe când creştere ineficientă a
veniturilor din vânzări şi a activelor, dinamica instabilă a rezultatului financiar, rentabilitatea şi
autonomia financiară descrescătoare compromit performanţa financiară a întreprinderilor
industriei maşinilor.
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor prin metoda ratelor nu oferă o
reprezentare clară a nivelului performanţei financiare în ansamblu, ci, mai degrabă, permite
perceperea evoluţiei dimensiunilor acesteia. În acest context, autorul propune o altă metodologie
de evaluare a performanţei financiare bazată pe dimensiunile identificate în partea conceptuală a
tezei şi pe metoda scoring.
Ca bază a acestei metodologii este luat modelul economistului american Piotroski J. “Fscore”, care constă în calcularea unui indicator agregat al performanţei financiare în baza a 9
criterii financiare de tip binar, grupate în 3 dimensiuni ale performanţei financiare: rentabilitate,
eficienţă operaţională, solvabilitate/lichiditate.
Astfel, autorul propune următoarele condiţii pentru modelul scoring de evaluare a
performanţei financiare: 20 de criterii, grupate în 7 dimensiuni ale performanţei financiare
(rezultat financiar, rentabilitate, creştere, stabilitate, rotaţia capitalului, capacitate de plată şi
echilibrul financiar); o gradaţie de 5 puncte şi condiţii logice de atribuire a punctajului.
După acordarea şi notarea
punctajelor pentru 20 de criterii, se
calculează
nivelul
general
al
performanţei
financiare
prin
însumarea rezultatelor obţinute.
Indicele poate lua valori între 20 şi
100 puncte, iar nivelul obţinut al
performanţei financiare poate fi
atribuit la una din categorii: 20-40 de
puncte - non-performanţă; 41-60 de
puncte – performanţă inferioară; 6180 de puncte – performanţă medie;
81-100 de puncte – performanţă
superioară [19].
Modelul scoring dezvoltat de
autor oferă posibilitatea estimării unui nivel global al performanţei financiare şi distingerii clare
a întreprinderilor performante de cele neperformante. De asemenea, acest model are o utilitate
practică sporită, în acest sens, autorul îl recomandă ca instrument de diagnosticare a performanţei
financiare a întreprinderilor la elaborarea strategiilor naţionale de dezvoltare a sectorului
industrial de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova, ca suport informaţional pentru
managerii întreprinderilor industriale la elaborarea planurilor strategice şi tactice, ca metodologie
de evaluare a performanţei financiare şi identificarea direcţiilor de sporire a acesteia de către
managerii întreprinderilor şi cercetătorii din mediul academic.
Figura 6.Evoluţia comparativă a performanţei
financiare pe anii 2010-2014
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS
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Aplicarea modelului propus de autor oferă o imagine mai clară a performanţei financiare
a întreprinderilor analizate. Astfel, întreprinderile industriei băuturilor evoluează de la o
performanţă medie (77 puncte) la o stare neperformantă (40 de puncte), ceea ce se explică prin
imposibilitatea obţinerii rezultatul net pozitiv şi în creştere, de gradul înalt de îndatorare şi de
încetinirea pronunţată a vitezei de rotaţie a capitalului.
Evoluţia performanţei financiare a industriei uşoare şi celei a maşinilor descrie o tendinţă
neuniformă. Astfel, dacă în anul 2012 nivelul global al performanţei financiare a întreprinderilor
industriei uşoare scade până la un nivel inferior, atunci în anul 2014 acestea reuşesc să atigă
nivelul superior al performanţei financiare (92 de puncte), datorită rezultatelor financiare înalte,
accelerării semnificative a vitezei de rotaţie a capitalului, rentabilităţii crescătoare şi structurii
financiare optimizată.
Evoluţia industriei maşinilor, echipamentelor şi aparatelor este mai dramatică, deoarece
nu se soldează cu o creştere semnificativă. Astfel, aceste întreprinderi evoluează de la un nivel
superior al performanţei (88 de puncte), înregistrat în anul 2011, la nivelul inferior al acesteia,
preluând doar 59 de puncte din 100 posibile. Diminuarea performanţei financiare se explică prin
gradul de îndatorare înalt (62 %), însoţit de diminuarea rezultatelor financiare şi a rentabilităţii,
precum şi de încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului [19].
Rotaţia capitalului întreprinderii este o dimensiune extrem de importantă a performanţei
financiare, deoarece manifestă influenţă semnificativă asupra tuturor dimensiunilor acesteia.
Analiza comparativă a duratei de rotaţie a capitalului la întreprinderile industriale
cercetate dezvăluie că cea mai lentă rotaţie se manifestă în cazul întreprinderilor industriei
băuturilor, iar avînd în vedere că nivelul veniturilor întreprinderilor industriei băuturilor este
superior nivelului celorlalte industrii, autorul afirmă că industria băuturilor nu îşi utilizează
întregul potenţial productiv şi comercial, aceasta fiind cauzată de influenţa distructivă a unui
spectru larg de factori interni şi externi. În acelaşi context, autorul constată că capitalul
întreprinderilor industriei uşoare prezintă cea mai mică durată de rotaţie şi o tendinţă de
accelerare a vitezei de rotaţie, ceea ce se consideră ca factor determinant al creşterii performanţei
financiare, iar capitalul întreprinderilor industriei maşinilor îşi încetineşte viteza de rotaţie pe
seama creşterii duratei de rotaţie a creanţelor.

Figura 7. Evoluţia comparativă a rotaţiei capitalului pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS
Estimarea efectelor rotaţiei capitalului prin modelul DuPont, modelul factorial al
rezultatului financiarşi modelul ciclului de conversie a numerarului a permis autorului să
concluzioneze următoarele:

încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a determinat o reducere a rentabilităţii
financiare a întreprinderilor băuturilor, în timp ce accelerarea rotaţiei capitalului a manifestat
efecte pozitive asupra rentabilităţii financiare a întreprinderilor industriei uşoare, contribuind la
atingerea celui mai înalt nivel de rentabilitate în ultimii 5 ani. În cazul întreprinderilor industriei
maşinilor accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului a manifestat o influenţă pozitivă, diminuând
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efectele negative ale reducerii profitului şi creşterii îndatorării.

încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a afectat indicatorii de rezultate ale
întreprinderilor industriei uşoare în anul 2012, a întreprinderilor industriei maşinilor în anul
2014, precum şi ale întreprinderilor industrie băuturilor în anii 2013 şi 2014. Rotaţia capitalului
s-a manifestat ca factor pozitiv în cazul întreprinderilor industriei maşinilor, contribuind la
creşterea indicatorilor de rezultate în anii 2012 şi 2013 şi în cazul întreprinderilor industrie
uşoare în anii 2013 şi 2014.

capacitatea de plată a întreprinderilor industriei băuturilor este compromisă de
încetinirea vitezei de rotaţie a creanţelor şi a stocurilor, pe când încetinirea vitezei de rotaţie a
creanţelor a determinat întreprinderile industriei maşinilor să extindă considerabil perioada de
amânare a plăţilor, ceea ce a creat riscuri suplimentare privind capacitatea de plată. În acelaşi
context, se constată că accelerarea vitezei de rotaţie a creanţelor a contribuit la îmbunătăţirea
capacităţii de plată a întreprinderilor industriei uşoare.
Generalizînd cele analizate, autorul concluzionează că rotaţia capitalului reprezintă un
factor direct şi determinant al performanţei financiare. Creşterea vitezei de rotaţie a capitalului
pe calea sporirii rotaţiei tuturor elementelor patrimoniale, în special a capitalului circulant, care
se poate reconstitui mai rapid prin intermediul venitului din vânzări, reprezintă o soluţie viabilă
pentru sporirea performanţei financiare a întreprinderii, respectiv a performanţei globale.
Capitolul 4. „Dezvoltarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale” include metodologia,
dezvoltată de autor, de evaluare a performanţei financiare prin intermediul indicelui agregat,
elaborat în baza modelului logit şi de estimare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare prin tehnica de regresie panel data; validarea şi aplicarea modelelor de evaluare;
identificarea direcţiilor şi elaborarea recomandărilor de accelerare a vitezei de rotaţie a
capitalului în vederea sporirii performanţei financiare.
Metodologia de evaluare a performanţei
Tabelul 2. Rezultatele modelării
Variabila dependentă: PF
financiare,
propusă de autor, este elaborată prin
Metoda: ML - Binary Logit
Perioada: 2011 2014
intermediul tehnicii de regresie neliniară în baza
Număr observaţii: 172
sistemului de indicatori de evaluare a
Eroarea
performanţei financiare dezvoltat în capitolul 2
Variabile
Coeficienţi Standard (S.E.)
z-Statistic
Prob.
al tezei, care include 36 de variabile [5].
C
4.342582
0.826609
5.253489
0.0000***
RAF
-3.624646
0.948105
-3.823042
0.0001***
În vederea reducerii numărului de
RFRP
-1.050723
0.350771
-2.995465
0.0027***
variabile independente au fost utilizate
ROE
-3.099125
1.612851
-1.921519
0.0547*
PNACT
-0.110815
0.038410
-2.885057
0.0039***
ANOVA–test şi matricea de corelaţii bivariată.
PBR
-0.077785
0.038917
-1.998742
0.0456**
Din cele două modele de regresie neliniară, logit
McFadden R
0.260187 Media var. dep.
0.540698
S.D. var. dep.
0.499796 S.E. a regresie
0.419770
şi probit, modelul logit a demonstrat capacitatea
Criteriul Akaike
1.090459 Suma pătr. resid.
29.25038
mai înaltă de simulare a realităţii, prezentînd o
Criteriul Schwarz
1.200256 Funct. verosim
-87.77952
exactitate
totală de previziune de 74%.
Criteriul HannanQuinn
1.135007 Restr. log likelihood
-118.6509
Rezultatul
evaluării
prin modelul logit se
Restr. deviance
237.3018 Media funct. verosim
-0.510346
Statistica LR
61.74280
soldează cu indicele agregat al performanţei
Prob(statistica LR)
0.000000
financiare, care preia valori între 0 şi 1, unde
Obs cu Dep=0
79 Total obs
172
nivelul ”0” indică că probabilitatea agravării
Obs cu Dep=1
93
situaţiei financiare a întreprinderii este de 0 %,
*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01
Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
ceea ce semnifică că întreprinderea este
performantă, pe când nivelul ”1” indică că
probabilitatea insuccesului este de 100 %, ceea ce relevă că întreprinderea este neperformantă.
Rezultatele simulărilor relevă că indicele agregat de evaluare a performanţei financiare a
întreprinderilor industriale conţine cinci indicatori relevanţi, care determină nivelul acesteia: rata
de autonomie financiară, rata fondului de rulment, rentabilitatea financiară, profit net/acţiune,
Preţ/acţiune la valoare contabilă a acţiunii, acţiunea fiecăruia dintre ei este influenţată de o
paletă de factori, interni şi externi, care trebuie depistaţi şi direcţionaţi spre cursul pozitiv al
2
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performanţei întreprinderilor.
Estimarea indicelui agregat al performanţei financiare se realizează prin următoarea relaţie
matematică:
1
(𝑥) = Pr(𝑦 = 1|𝑋) =
1 + 𝑒 −(4,34−3,62𝑅𝐴𝐹−1,05𝑅𝐹𝑅𝑃−3,1𝑅𝑂𝐸−0,11𝑃𝑁𝐴𝐶𝑇−0,08𝑃𝐵𝑅)
unde:
RAF - rata de autonomie financiară; RFRP - rata fondului de rulment propriu;
ROE - rentabilitatea financiară; PNACT - profit net/acţiune;
PBR –rata „ Preţ/acţiune la valoare contabilă a acţiunii”.
Estimarea efectelor marginale ale variabilelor independente ale modelului logit de
evaluare a performanţei financiare denotă următoarele:

Rata de autonomie financiară (RAF) a unei întreprinderii medii statistice
determină, prin creşterea cu 0,1 unităţi, sporirea performanţei financiare cu 8,43%;

Rata fondului de rulment propriu (RFRP) a unei întreprinderii medii statistice
contribuie, prin creşterea cu 0,1 puncte, la sporirea probabilităţii de succes cu 2,44%;

Rentabilitatea financiară (ROE) a unei întreprinderii medii statistice, prin
creşterea sa cu 0,1 punct vă spori performanţa financiară cu 7,21%;

Profit net/acţiune (PNACT) unei întreprinderii medii statistice, sporind cu 0,1
puncte, va determina creşterea probabilităţii de succes cu 0,26%;

„Price-to-Book-Ratio” (PBR) unei întreprinderii medii statistice determină, prin
creşterea cu 0,1 puncte, sporirea performanţei financiare cu 0,18%.
În funcţie de nivelul înregistrat al indicelui estimat, conform relaţiei din modelul propus, se
disting următoarele categorii de performanţă financiară ale întreprinderii industriale:

„0 ≤ PF≤ 0,30” – performanţă financiară superioară;

„0,30 <PF≤ 0,50” – performanţă financiară medie;

„0,50 <PF≤ 0,70” – performanţă financiară inferioară;

„0,70 <PF≤ 1” – non-performanţă financiară [5].
Modelul de evaluare a performanţei financiare elaborat în acest subcapitol oferă o serie de
avantaje, printre care menţionăm: un instrument eficient de estimare a performanţei financiare şi
de partajare a întreprinderilor în performante şi neperformante; permite identificarea factorilor,
care au contribuit sau au afectat performanţa financiară; reprezintă o sursă informaţională
veridică pentru evaluarea strategiilor implementate de întreprindere.
În acest context, considerăm că modelul de evaluare a performanţei financiare prin
intermediul indicelui agregat va fi util pentru următorii utilizatori ai informaţiei financiare:
- Managerii întreprinderii, pot utiliza acest model la elaborarea şi evaluarea strategiilor
întreprinderii şi a mediului concurenţial;
- Managerii financiari pot spori calitatea politicii financiare elaborate, concordînd
componentele acesteia (politica de finanţare, politica de dividend şi cea investiţională) cu nivelul
real al performanţei financiare;
- Comisia Naţională a Pieţei Financiare poate utiliza acest model ca un instrument
eficient de monitorizare a situaţiei financiare a participanţilor profesionişti pe piaţa de capital,
totodată oferind investitorilor actuali şi celor potenţiali o imagine clară despre starea financiară a
întreprinderii.
- Băncile comerciale pot utiliza indicele agregat al performanţei financiare în evaluarea
bonităţii solicitanţilor de credit şi a clienţilor, cărora li s-au acordat deja credite.
- Cercetătorii din mediul academic şi din alte organizaţii, pot utiliza acest model în
realizarea diverselor studii de cercetare.
Generalizînd rezultatele cercetării cu privire la evaluarea performanţei financiare,
concludem că performanţa financiară este condiţionată de autonomia financiară necompromisă,
existenţa fondului de rulment pozitiv, sporul rentabilităţii şi majorarea cursului bursier al
acţiunii, ceea ce reprezintă rezultatul unei gestiuni eficiente a capitalului (economic şi financiar),
eficienţă favorizată, în primul rând, de accelerarea vitezei de rotaţie a acestuia, de evitarea
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imobilizării capitalului în diverse faze ale circuitului economico-financiar.
Teoria şi practica mondială recunoaşte importanţa rotaţiei capitalului pentru prosperitatea
întreprinderii. Însă, modelele existente de estimare a efectelor rotaţiei capitalului se concentrează
pe evaluarea relaţiei rotaţiei capitalului cu dimensiunile performanţei, dar nu asupra performanţei
financiare ca concept integru. În acest context, autorul propune o metodologie de evaluare a
efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare, bazată pe două idei esenţiale:
1. la evaluarea influenţei factorilor performanţei financiare trebuie de ţinut cont de
caracterul complex şi multidimensional al acesteia, astfel, autorul propune ca variabilă
dependentă indicele agregat al performanţei financiare estimat prin tehnica de regresie logit;
2. deoarece capitalul economic este un sistem, iar rotaţia acestuia reprezintă un proces
sistemic caracterizat prin relaţii interdependente dintre elementele componente ale capitalului
economic, la estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei finaciare, autorul
propune utilizarea indicatorilor care reflectă atât efecte izolate, cât şi cele sistemice ale rotaţiei
capitalului (figura 8). Astfel, autorul propune utilizarea, în simularea efectelor rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare,următorii factori detaliaţi ai rotaţiei capitalului: durata de rotaţie
a imobilizărilor corporale (RIC); durata de rotaţie a stocurilor (RS); durata de rotaţie a
creanţelor (RC); durata de rotaţie a
numerarului (RN), raportul dintre
durata de rotaţie a imobilizărilor
corporale şi durata de rotaţie a
activelor totale (RICRAT); raportul
dintre durata de rotaţie a stocurilor şi
durata de rotaţie a activelor totale
(RSRAT); raportul dintre durata de
rotaţie a creanţelor şi durata de rotaţie
a activelor totale (RCRAT); raportul
dintre durata de rotaţie a numerarului
şi durata de rotaţie a activelor totale
Figura 8. Variabilele independente propuse
(RNRAT).
pentru simularea efectelor rotaţiei capitalului
Ca tehnică de simulare a fost
Sursa: elaborat de autor
aleasă regresia pe date de tip panel, în
eşantionul de cercetare au fost incluse întreprinderile industriei vinicole, uşoară şi a maşinilor,
echipamentelor şi aparatelor. Rezultatele simulărilor repetate au dezvăluit următoarele:
- Indicele agregat al performanţei financiare este influenţat, la un nivel statistic
semnificativ, de către raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi durata de rotaţie a
activelor totale (RNRAT);
- Rata autonomiei financiare (RAF) este influenţată, la nivel statistic semnificativ, de
raportul dintre durata de rotaţie a creanţelor şi durata de rotaţie a activelor totale (RCRAT);
- Rata fondului de rulment propriu este influenţată, la nivel statistic semnificativ, de
raportul dintre durata de rotaţie a imobilizărilor corporale şi durata de rotaţie a activelor totale
(ricrat), şi de raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi durata de rotaţie a activelor totale
(rnrat);
- Raportul „preţul de piaţă al acţiunii la valoarea contabilă” (PBR) nu este sensibil, la nivel
statistic, faţă de variabilele rotaţiei capitalului [22].
Integrarea modelelor DuPont şi celui factorial al rezultatului financiar în rezultatele
simulării permite să conluzionăm că atât performanţa financiară, cât şi dimensiunile sale sunt
influenţate de rotaţia capitalului, excepţie fiind indicatorul PBR (figura 9).
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Figura 9. Influenţa indicatorilor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare şi a
dimensiunilor sale la nivelul întreprinderilor industriale
Sursa: Elaborat de autor
Simularea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin tehnica de
regresie de tip panel data s-a soldat cu următoarele rezultate:
a) creşterea indicatorului sistemic Raportul durata de rotaţie a numerarului la durata de
rotaţie a activelor totale determină sporirea performanţei financiare;
b) reducerea indicatorilor sistemici Raportul durata de rotaţie a imobilizărilor corporale la
durata de rotaţie a activelor totale şi Raportul durata de rotaţie a imobilizărilor corporale la
durata de rotaţie a activelor totale contribuie la sporirea performanţei financiare.
Cercetarea corelaţiei dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară atât din perspectiva
cantitativă, cât şi calitativă relevă că modificările necesare pentru sporirea performanţei
financiare ale indicatorilor sistemici pot fi determinate de dinamica diferită a indicatorilor izolaţi.
Dintre situaţiile identificate autorul consideră că la sporirea performanţei financiare va contribui
următoarele cazuri:
- Creşterea indicatorului RNRAT este determinată de accelerarea vitezei de rotaţie a
capitalului cu ritm superior decât accelerarea vitezei de rotaţie a numerarului;
- Reducerea indicatorilor RICRAT şi RCRAT se bazează pe accelerarea vitezei de rotaţie a
capitalului cu ritm mai inferior decât accelerarea vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale şi
a creanţelor.
Astfel, autorul deduce că condiţia necesară de respectat cu privire la interdependenţa
dintre rotaţia capitalului economic şi rotaţia elementelor componente în vederea sporirii
performanţei financiare este următoarea [22]:
1. Viteza de rotaţie a capitalului, a imobilizărilor corporale, a creanţelor şi a
numerarului trebuie să se accelereze;
2. Viteza rotaţie a imobilizărilor corporale şi a creanţelor trebuie s-o depăsească pe cea
a capitalului economic;
3. Viteza de rotaţie a capitalului economic trebuie să fie mai mare decât viteza de rotaţie
a numerarului.
În acelaşi timp, autorul consideră important să sublinieze că accelerarea vitezei de rotaţie
a capitalului economic va avea cel mai mare efect pozitiv asupra performanţei financiare atunci
când va fi determinată de creşterea veniturilor cu un ritm superior creşterii valorii medii a
capitalului economic.
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Astfel, veniturile din vânzări trebuie să crească într-un ritm mai mare decât valoarea
medie a capitalului economic. În acelaşi timp, valoarea medie a imobilizărilor corporale şi a
creanţelor trebuie să sporească cu un ritm mai mic decât valoarea medie a capitalului în
ansamblu, iar valoarea medie a numerarului trebuie să crească cu un ritm superior decât cel al
capitalului economic.
Din această constatare reiese că pentru sporirea performanţei financiare a întreprinderilor
industriale este important ca:
a) veniturile din vânzări să crească semnificativ;
b) creşterea veniturilor din vânzări să conducă la o creştere mai mare a numerarului,
decât a creanţelor;
c) creşterea numerarului nu trebuie să conducă la un nivel excesiv al lichidităţii;
În contextul rezultatelor obţinute, autorul identifică următoarele direcţii de sporire a
performanţei financiare prin intermediul accelerării rotaţiei capitalului, recomandând măsuri
de accelerare a vitezei de rotaţie a capitalului:
1. Eficientizarea politicii comerciale a întreprinderii, care va asigura sporirea continuă
şi semnificativă a veniturilor din vânzări. Măsuri propuse:
a) Elaborarea programului de vânzări în concordanţă cu obiectivele generale a
întreprinderii, luînd în considerare canalele de distribuţie şi factorii de influenţă a vânzărilor;
b) Coordonarea activităţiii de producţie cu programul de vânzări elaborat, încît cererea
programată să fie acoperită de oferta produselor întreprinderii;
c) Consolidarea sistemului de vînzare, diversifînd canalele de distribuţie;
d) Promovarea brandului întreprinderilor şi a produselor de marcă proprie prin diverse
metode (poziţionarea brandului firmei şi unicalităţii produselor; publicitate TV, reviste, internet;
sporirea vizibilităţii prin site şi pagină pe reţele de socializare);
e) Fidelizarea distribuitorilor şi clienţilor prin intermediul tehnicilor promoţionale
(vânzări grupate, reduceri, concursuri, loterii ş.a.)
2. Optimizarea managementului clienţilor în vederea accelerării încasării creanţelor,
care poate fi realizată prin următoarele activităţi:
a) Determinarea nivelului maxim acceptabil al creanţelor în baza programului de
vânzări, ceea ce va permite evitarea creşterii creanţelor cu un ritm superior creşterii veniturilor
din vânzări;
b) Evidenţa şi analiza creanţelor pe grupuri de clienţi după importanţa acestora pentru
întreprindere, după istoria creditară a acestora;
c) Controlul curent al încasărilor datoriilor debitoare prin intermediul unui registru după
termenul de recuperare;
d) Elaborarea unei politici de creditare bine definite, care va conţine prevederi clare
privind condiţiile de acordare şi încasare a creditului comercial pentru toate categoriile de clienţi,
privind standardele de solvabilitate;
e) Aplicarea unui sistem de reduceri comerciale în vederea încurajării clienţilor să achite
cît mai rapid.
f) Utilizarea tehnicilor de refinanţare a datoriilor debitoare (ex. factoring).
3. Creşterea eficienţei managementului lichidităţii prin următoarele măsuri:
a) Prognozarea încasărilor în funcţie de programul de vânzări şi a plăţilor în funcţie de
exigibilitatea obligaţiilor curente;
b) Monitorizarea şi sincronizarea fluxurilor de încasări şi plăţi;
c) Determinarea şi control curent al nivelului optim al numerarului în funcţie de:
- valoarea datorilor curente în vederea respectării nivelului optim al ratelor de lichiditate;
- indicatorii de rotaţie a capitalului, care prevăd accelerarea vitezei de rotaţie a
numerarului, în acelaşi timp ritmul de sporire a numerarului trebuie să fie superior ritmului de
creştere a valorii medii a capitalului economic, a imobilizărilor corporale şi a creanţelor.
d) Formarea şi optimizarea bazei informaţionale privind fluxurile de numerar, soldul
numerarului;
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e) Eficientizarea gestiunii excedentului de numerar prin verificarea curentă a soldului de
numerar cu nivelul optim, utilizarea produselor bancare de investire pe termen scurt şi altor
servicii bancare, ce ar facilita gestiunea numerarului (web-business sau corporate-banking,
semnătură mobilă ş.a.).
4. Raţionalizarea politicii investiţionale a întreprinderii în vederea combinării echilibrate
a investiţiilor în imobilizări corporale, necorporale, financiare. Rezultatele simulării efectelor
rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare au dezvăluit că creşterea excesivă a
imobilizărilor corporale afectează performanţa financiară. În acest context, propunem
următoarele:
a) Realizarea investiţiilor în imobilizări corporale trebuie să fie îndreptată spre proiecte
inovaţionale, spre modernizare, ceea ce va contribui la creşterea avantajului competitiv al
întreprinderii;
b) Controlul curent al ritmului de creştere a valorii medii a imobilizărilor corporale prin
compararea acestuia cu ritmul de creştere a venitulor din vânzări şi cel al capitalului economic
(ritmul de creştere a imobilizărilor corporale trebuie să fie inferior);
c) Redimensionarea politicii investiţionale în vederea includerii şi utilizării componentelor:
- investiţii în imobilizări necorporale, în imobilizări financiare şi investiţii pe financiare termen
scurt:
- investiţiile în imobilizări necorporale trebuie să fie îndreptate spre achiziţionarea
proprietăţii intelectuale, care va spori dezvoltarea inovaţională a întreprinderii, calitatea
produselor fabricate ş.a.
- investiţiile în imobilizări financiare constituie o alternativă demnă a investiţiilor în
imobilizări corporale, deoarece sunt divizibile, au un grad de lichiditate mai înalt, nu se
amortizează;
- investiţii pe termen scurt sub forma depozitelor bancare cu drept de alimentare şi
retragere la necesitatea clientului reprezintă o modalitate utilă de echilbrare a relaţiei riscprofitabilitate. Astfel, întreprinderea evită costuri suplimentare generate de deţinerea excesivă a
numerarului şi riscul incapacităţii de plată a obligaţiunilor imediate.
În concluzie, autorul constată că rotaţia capitalului reprezintă un factor determinant al
performanţei financiare, influenţa căreia este semnificativă şi pozitivă. În urma cercetărilor
empirice, am constatat că rotaţia capitalului influenţează performanţa financiară nu doar prin
efecte izolate, dar şi prin cele sistemice. Astfel, autorul afirmă că nu e destul ca viteza de rotaţie
a capitalului să accelereze, ci este nevoie de respectat o corelaţie dintre rotaţia capitalului
economic şi rotaţia elementelor componente ale acestuia. În acest sens, autorul constată că o
accelerare mai mare a vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale şi a creanţelor faţă de
accelerarea vitezei de rotaţie a întregului capital va contribui la sporirea performanţei financiare,
în acelaşi timp, ritmul de accelerare a vitezei de rotaţie a capitalului trebuie să fie superior celui
al numerarului. Concluzia finală este că rotaţia capitalului manifestă efecte pozitive asupra
sporii performanţei financiare atunci când viteza de rotaţie accelerează, fiind determinată de o
creştere mai rapidă a vânzărilor faţă de creşterea valorii medii a capitalului.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Cercetările teoretice, metodologice şi empirice cu privire la efectele rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare permit formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
CONCLUZII
1. Abordarea conceptului de capital a înregistrat o dezvoltare evolutivă de la ”o sumă de
bani dată cu împrumut” spre ”cel mai important factor de producţie”, care realizează un rol
definitoriu în procesul creării valorii adăugate, devenind prin aceasta un factor determinant al
performanţei financiare. Capitalul este menţinut de întreprindere prin reproducerea permanentă a
acestuia, adică prin procesul de rotaţie, în cadrul căruia are loc crearea unei valori adăugate, ceea
ce contribuie la obţinerea performanţei financiare. Astfel, autorul afirmă că accelerarea vitezei
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de rotaţie determină sporirea performanţei financiare a întreprinderii.
2. Performanţa este obiectivul fundamental al oricărei întreprinderi. Sintetizarea diverselor
concepţii a permis autorului să concluzionăm că performanţa financiară este un concept
multidimensional, cercetat de un şir vast de discipline şi perceput prin prisma creării valorii
adăugate. În contextul menţionat, autorul conclude că utilizarea unui singur indicator pentru
evaluarea performanţei financiare (ex. profit net, rata rentabilităţii financiare, etc.) nu mai este
nici actuală, nici raţională, ceea ce relevă necesitatea abordării multidimensionale a procesului de
evaluare a performanţei financiare.
3. Evaluarea performanţei financiare este o activitate extrem de importantă pentru orice
întreprindere care pretinde performanţă, deoarece anume aceasta dezvăluie factorii de influenţă a
performanţei, oferind posibilitatea controlului şi îmbunătăţirii acesteia. Complexitatea
conceptului de performanţă financiară a generat o diversitate de abordări şi metode de evaluare a
acesteia, aplicarea cărora depinde de scopul şi cadrul disciplinar al cercetării. Un prim pas în
procesul de evaluare a performanţei financiare îl constituie identificarea dimensiunilor acesteia şi
structurarea unui sistem de indicatori de evaluare.
4. În cadrul cercetării stadiului actual de cunoaştere al interdependenţelor existente între
performanţa financiară şi rotaţia capitalului, autorul constată că modelele existente (modelul
DuPont, modelul factorial al rezultatului financiar, ciclul de conversie a numerarului) s-au
concentrat asupra dezvoltării cadrului metodologic privind evaluarea influenţei rotaţiei
capitalului nu asupra performanţei financiare, ca concept integrator, ci asupra diverselor
dimensiuni ale acesteia (rentabilităţii, rezultatului financiar, lichidităţii etc.).
5. Analiza performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin metoda ratelor
financiare nu permite estimarea nivelului global al performanţei financiare, ci oferă o imagine
generală despre anumite dimensiuni ale acesteia, ceea ce face dificilă partajarea întreprinderilor
în performante şi neperformante. Rezultatele evaluării performanţei prin această metodă relevă
că industria băuturilor a fost afectată puternic de evenimente geopolitice nefavorabile, care au
determinat diminuarea semnificativă a veniturilor din vînzări, ceea ce, în contextul unei
îndatorări puternice şi solvabilităţii reduse, a cauzat incapacitatea obţinerii unui rezultat financiar
şi o rentabilitate pozitivă. Industria uşoară, un domeniu prioritar al economiei naţionale, se
distinge printr-o rentabilitatea înaltă şi creştere eficientă, demonstrînd nivele superioare ale
rezultatului financiar. Industria constructoare de maşini, echipamente şi aparate reprezintă
domeniul cu un nivel înalt al valorii adăugate, însă dezvoltarea acestuia este împiedicată de o
creştere ineficientă a veniturilor din vînzări şi a activelor, printr-o dinamică instabilă a
rezultatului financiar, o rentabilitate şi autonomie financiară descrescătoare.
6. Aplicarea modelului scoring a permis, prin atribuirea punctajului dimensiunilor
performanţei, să se estimeze nivelul general al performanţei financiare a întreprinderilor
industriale. Rezultatele evaluării relevă că cele mai performante întreprinderi sunt cele ale
industriei uşoare, a căror performanţă financiară atinge un nivel superior (92 din 100 puncte).
Întreprinderile industriei maşinilor ating un nivel inferior al performanţei financiare (59 de
puncte din 100), pe cînd întreprinderile industrie băuturilor se consideră neperformante (40 de
puncte din 100).
7. Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin diverse metode
arată că încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a determinat reducerea performanţei financiare
a întreprinderilor industriei băuturilor, iar încetinirea vitezei de rotaţie a creanţelor a afectat
performanţa financiară a întreprinderilor industriei maşinilor, pe când, în cazul întreprinderilor
industriei uşoare, rotaţia capitalului s-a manifestat ca un factor determinant pozitiv al
performanţei financiare.
8. În baza tehnicii de regresie neliniară cu variabilă rezultativă binară, autorul constată că
indicele agregat de evaluare a performanţei financiare a întreprinderilor industriale conţine cinci
indicatori relevanţi, care determină nivelul acesteia: rata de autonomie financiară, fondului de
rulment, rentabilitatea financiară, profit net/acţiune, Preţ/acţiune la valoare contabilă a
acţiunii, acţiunea fiecăruia dintre ei este influenţată de o paletă de factori, interni şi externi,
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care trebuie depistaţi şi direcţionaţi spre cursul pozitiv al performanţei întreprinderilor.
Totodată, autorul afirmă că modelul logit de evaluare a performanţei financiare reprezintă un
instrument eficient şi exact de estimare a performanţei financiare şi de partajare a
întreprinderilor în performante şi neperformante; permite identificarea factorilor care au
contribuit sau au afectat performanţa financiară a întreprinderii; reprezintă o sursă
informaţională veridică pentru evaluarea strategiilor implementate de întreprindere.
9. Validarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare în baza tehnicii de regresie de date de tip panel, permite autorului să concluzioneze că
rotaţia capitalului influenţează pozitiv, în cea mai mare măsură, asupra sporirii performanţei
financiare dacă se respectă condiţiile: viteza de rotaţie a capitalului, a imobilizărilor corporale,
a creanţelor şi a numerarului trebuie să se accelereze; viteza rotaţie a imobilizărilor corporale
şi a creanţelor trebuie să se accelereze mai rapid decît viteza de rotaţie a capitalului economic;
viteza de rotaţie a capitalului economic trebuie să se accelereze mai rapid decît viteza de rotaţie
a numerarului; accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului economic (sau a componentelor sale)
este determinată de creşterea veniturilor cu un ritm superior creşterii valorii medii a capitalului
economic.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea indicelui agregat de
evaluare a performanţei financiare şi a modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului
asupra acesteia, pentru aplicare în estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare în scopul determinării direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea
vitezei de rotaţie a capitalului.
PROPUNERI:
1.
Reieşind din importanţa performanţei în condiţionarea dezvoltării activităţii
întreprinderii, autorul consideră necesară includerea obiectivului de obţinere a performanţei
financiare în categoria obiectivelor fundamentale ale entităţilor economice, argumentând aceasta
prin caracterul multidimensional al performanţei, capabil să surprindă mai multe faţete ale
schimbării stării financiare ale întreprinderii.
2.
Aplicarea modelului scoring de evaluare a performanţei financiare, propus de
autor, în vederea diagnosticării performanţei financiare a întreprinderilor şi elaborăriistrategiilor
naţionale de dezvoltare a sectorului industrial de către Ministerul Economiei al Republicii
Moldova;
3.
Utilizarea modelul de evaluare a performanţei financiare prin intermediul
indicelui agregat, elaborat de autor, în vederea estimării performanţei financiare şi partajării
întreprinderilor în performante şi neperformante; identificării factorilor care au contribuit sau
au afectat performanţa financiară a întreprinderii; evaluării strategiilor implementate de
întreprindere.
4.
Aplicarea modelului de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare, elaborat în prezenta lucrare, în identificarea direcţiilor de sporire a
performanţei financiare prin accelerarea vitezei de rotaţie.
5. Încadrarea în strategia elaborată la nivel de întreprindere a următoarelor direcţii de
accelerare a vitezei de rotaţie a capitalului în vederea sporirii performanţei financiare:
eficientizarea politicii comerciale a întreprinderii, care va asigura sporirea continuă şi
semnificativă a veniturilor din vînzări; optimizarea managementului clienţilor în vederea
accelerării încasării creanţelor; creşterea eficienţei managementului lichidităţii; raţionalizarea
politicii investiţionale a întreprinderii în vederea combinării echilibrate a investiţiilor în
imobilizări corporale, necorporale, financiare.
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ADNOTARE
la teză pentru obţinerea gradului de doctor în economie
,,Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale”
Nedelcu Ana, Chişinău, 2017, Specialitatea: 522.01 – Finanţe
Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia,
20 figuri, 34 tabele, 59 formule şi 31 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 18 publicaţii
ştiinţifice.
Cuvinte cheie: capital, rotaţia capitalului, efectele rotaţiei capitalului, performanţa
financiară, evaluarea performanţei financiare.
Domeniul de studiu: Finanţe.
Scopul şi obiectivele cercetării: constă în elaborarea unui indice agregat de evaluare
globală a performanţei financiare, care va permite evidenţierea modului în care viteza de rotaţie a
capitalului influenţează nivelul performanţei financiare a întreprinderilor industriale.
Noutatea ştiinţifică constă în elaborarea elementelor de noutate, care se
concretizează în: dezvoltarea conceptului de performanţă financiară în cadrul abordării
multidimensionale şi transdisciplinare; argumentarea influenţei determinante a rotaţiei
capitalului asupra performanţei financiare; dezvoltarea modelului scoring de evaluare a
performanţei financiare; elaborarea indicelui agregat al performanţei financiare a întreprinderilor
industriale; elaborarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare a întreprinderilor industriale; elaborarea direcţiilor de sporire a performanţei
financiare prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea indicelui agregat de
evaluare a performanţei financiare şi a modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului
asupra acesteia, pentru aplicarea în estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare în scopul determinării direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea
vitezei de rotaţie a capitalului.
Semnificaţia teoretică constă în: sistematizarea teoriilor privind conceptul „capital” ca
factor determinant al performanţei financiare; reconsiderarea conceptului „performanţă
financiară” ţinînd cont de caracterul complex şi transdisciplinar al acestuia; elaborarea
metodologiilor de evaluare a performanţei financiare prin prisma dimensiunilor sale, prin
intermediul modelului de tip scoring şi în baza modelului de tip logit; elaborarea metodologiei
de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor
industriale. Raţionamentele ştiinţifice ar putea fi utilizate atît de fiecare entitate în estimarea
nivelului performanţei financiare şi ajustarea strategiilor proprii, cît şi la elaborarea strategiei de
dezvoltare a sectorului industrial al Republicii Moldova. Teza în cauză poate fi consultată la
studierea diverselor cursuri de specialitate universitare şi postuniversitare. Cercetările realizate
au contribuit la crearea unor elemente metodologice noi pentru continuarea investigaţiilor
ştiinţifice ulterioare din domeniu.
Valoarea aplicativă a tezei se manifestă multidirecţional şi constă în: estimarea
nivelului performanţei financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova şi a
efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia; aplicarea modelului scoring de evaluare a
performanţei financiare în diferenţierea întreprinderilor performante de cele neperformante;
aplicarea modelului logit în diagnosticul performanţei financiare a entităţii; aplicarea modelului
de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare şi identificarea
soluţiilor de sporire a vitezei de rotaţie a capitalului şi respectiv a performanţei financiare.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost
acceptate spre implementare de către întreprinderea de fabricare a îmbrăcămintei ”Tricon” S.A.,
întreprinderea textilă ”Covoare-Ungheni” S.A. şi întreprinderea vinicolă ”Vinia Trăian” S.A.
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ANNOTATION
on the Doctoral Thesis in Economics with the theme:
,,The effects of capital turnover on financial performance of industrial enterprises”
Nedelcu Ana, Chişinău, 2017.
Specialty 522.01. – Finance
The structure of the thesis work: introduction, four chapters, conclusions and
recommendations, bibliography, 20 figures, 34 tables, 59 formulas and 31 annexes. The results
are published in 18 scientific works.
Key words: capital, capital turnover, the effects of capital turnover, financial
performance, financial performance’s evaluation.
The field of study of this thesis is finances.
Goals and objectives of the thesis: to develop an index that will permit, based on
performance’s multidimensionality, the overall assessment of financial performance and
highlighting how the speed of capital turnover influence the financial performance of industrial
enterprises.
The scientific innovation and originality of the thesis consists of: development
of financial performance concept in a multidimensional and transdisciplinary approach;
argumentation of decisive influence of capital turnover on the financial performance;
development of the scoring assessment of financial performance; development of financial
performance aggregate index of industrial enterprises; development of simulation model of
capital turnover effects on the financial performance; identification of directions of financial
performance enhancing by capital turnover speed acceleration.
The important scientific problem solved in the field of study consists in elaboration
of the aggregate index for the financial performance assessment and of the capital rotation
effects on financial performance simulation model, for application in estimating the effects of the
rotation of capital on the financial performance in order to determine the directions of increasing
financial performance by accelerating the capital turnover speed.
Theoretical significance consists in: systematizing theories on the concept of "capital"
as a determinant factor of financial performance; reconsidering the concept "financial
performance" based on its complex and transdisciplinary nature; developing methodologies for
evaluating financial performance by methods of financial rates, through scoring model and the
logit model; developming the methodology for assessing the effects of the capital turnover on the
financial performance of industrial enterprises. Scientific reasoning could be used in the
development strategy of the industrial sector of Republic of Moldova. This thesis might be used
in studying various undergraduate and postgraduate courses in financial domain. The realised
research has contributed to the creation of new methodological elements that can be extended in
further scientific investigations in the field.
The applicative value of the thesis is manifested multidirectionally and consists of:
estimating the financial performance of the industrial enterprises of Moldova and the capital
turnover effects; application of scoring model for assessing financial performance; application of
logit model in the entity's financial performance diagnosis; application of the simulation model
of capital turnover effects on the financial performance and identifying solutions to increase the
capital turnover speed and, respectively, financial performance.
Implementation of scientific results. The most important results of the research have
been accepted for implementation by the clothing manufacturing enterprise "Tricon" J.S.C.,
textile enterprise "Covoare-Ungheni" J.S.C. and wine company "Vinia Traian" J.S.C.
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АННОТАЦИЯ
к докторской диссертации по экономике «Влияние оборота капитала на
финансовую результативность промышленных предприятий»
Неделку Анна, Кишинев, 2017, Специальность 522.01- Финансы
Структура диссертации: введение, четыре главы, выводы и рекомендации,
библиография, 20 фигур, 34 таблицы, 59 формул и 31 приложение. Полученные
результаты опубликованы в 18 научных работах.
Ключевые слова: капитал, оборот капитала, влияние оборота капитала, финансовая
результативность, оценка финансовой результативности предприятия.
Область исследования диссертации представляет собой финансы.
Цель и задачи исследования заключаются в разработке совокупного показателя,
для оценки общего уровня финансовой результативности промышленных предприятий,
который позволит определить как скорость оборота капитала влияет на финансовую
результативность промышленных предприятий.
Научная
новизна
отражаются
в разработке элементов, которые
конкретизируются в: разработке концепции финансовой результативности в многомерном и
междисциплинарном подходе; аргументации решающего влияния оборота капитала на
финансовую результативность; разработке модели скоринг для оценки финансовой
результативности; разработке совокупного индекса финансовой результативности
промышленных предприятий; разработке модели оценивания эффектов кругооборота
капитала на финансовую результативность промышленных предприятий; идентификации
путей повышения финансовой результативности за счет ускорения оборота капитала.
Важность научной проблемы, решенной в исследуемой области состоит в
разработке совокупного индекса финансовой результативности и модели оценки эффектов
оборота капитала, для применения при оценке влияния оборота капитала на финансовую
результативность, с тем, чтобы определить пути повышения финансовой результативности за
счет ускорения оборота капитала.
Теоретическая значимость работы состоит в: систематизации теорий о понятии
«капитал» в качестве одного из определяющих факторов финансовой результативности;
пересмотр
концепции
"финансовой
результативности"
учитывая
сложный
и
трансдисциплинарный характер; разработке методологий для оценки финансовой
результативности на основе метода финансовых показателей, скоринговой и логит моделей;
разработке методологии оценки влияния оборота капитала на финансовую результативность
промышленных предприятий. Научная аргументация может использоваться в разработке
стратегии развития промышленного сектора Республики Молдовы. Данная диссертация
может быть использована в изучении различных предметов финансовой области студентами
или аспирантами. Проведенные исследования привели к созданию новых методологических
элементов для продолжения дальнейших научных исследований в этой области.
Прикладное значение диссертации проявляется разнонаправленно и состоит из:
оценки финансовой результативности промышленных предприятий Молдовы и влияния
оборота капитала; оценки финансовой результативности на основе скоринговой модели;
применения логит модели в диагностике финансовой результативности предприятия;
применения модели оценки воздействия оборота капитала на финансовую результативность;
идентификации путей повышения финансовой результативности за счет ускорения оборота
капитала.
Внедрение научных результатов: Наиболее важные результаты исследования были
приняты для внедрения швейным производственным предприятием "Tricon" S.A.,
текстильным предприятием ”Covoare-Ungheni” S.A. и винодельческим предприятием ”Vinia
Trăian” S.A.
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