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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.
5

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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LISTA ABREVIERILOR
AHP – Procesul de Ierarhizare Analitică
BNM – Banca Naţională a Moldovei
BNS – Biroul Naţional de Statistică
CNPF – Comisia Naţională a Pieţei Financiare
DEA - Metoda Analizei de Acoperire a Datelor
FAHP - Procesul Fuzzy de Ierarhizare Alternativă
ISO – Standardele Internaţionale de Calitate
Mil. – milioane
PIB – produsul intern brut
p.p. – puncte procentuale
TOPSIS - Tehnica pentru Ordonarea Preferinţelor dupa Similaritatea cu Soluţia Ideală
USD –dolarul american
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INTRODUCERE
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 managementului, al acţionarilor, și, bineînţeles, al
potenţialilor investitori.
Instrumentele destinate evaluării performanţei sunt indicatorii. Considerăm că este
iraţională utilizarea unui singur indicator pentru estimarea performanţei unei întreprinderii din
cauza complexităţii fenomenelor şi proceselor economice. Pornind de la literatura vastă axată pe
tematica evaluării performanţei financiare constatăm 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, susţinem că pentru obţinerea
unei reprezentări pertinente şi armonioasă 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 ne permite să afirmăm 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.
Cercetările efectuate ne permit să constatăm că durata de rotaţie este relaţionată invers
proporţional cu nivelul performanţei. Astfel, industria băuturilor, cu o durata de rotaţie a
capitalului de 1034 zile, înregistrează cel mai scăzut nivel al performanţei financiare. Pe când,
industria maşinilor, cu o durată de rotaţie a capitalului de 372 zile, şi industria uşoară, 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
9

contextul sporirii performanţei financiare. Considerăm 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.
Analizând contribuţia şcolii româneşti la cercetarea conceptului de performanţă
financiară şi de rotaţia a 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.
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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 întreprinderii 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 % din volumul de producţie exportat.
Baza teoretică şi metodologică a cercetării 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,
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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
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” 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 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
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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
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
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şi

performanţa financiară a întreprinderii”, cercetăm reperele evolutive ale conceptului de capital
ca factor determinant al performanţei financiare, prezentăm, de asemenea, principale viziuni
privind

performanţa

financiară

a

întreprinderii,

sistematizîndu-le

într-o

abordare

multidimensională şi transdisciplinară şi evidenţiem 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 modelelor de estimare a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia.
În capitolul trei, intitulat “Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova”, realizăm 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”, elaborăm un indice agregat de
evaluare a performanţei financiare şi propunem 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,

performanţei financiare, efectele rotaţiei capitalului.
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I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CAPITALUL ŞI PERFORMANŢA
FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
1.1. Repere conceptuale ale capitalului ca factor determinant al performanţei
financiare
Evoluţia concepţiilor privind capitalul întreprinderii reflectă un şir de abordări propuse de
diverse şcoli, care deţin un rol important în istoria gândirii economice. În subcapitolul dat, ne
propunem cercetarea transformării termenului capital, din sensul său primar de o sumă de bani,
în conceptul de capital ca cel mai important factor de producţie, dezvăluind, în cele din urmă,
importanţa capitalului ca factor determinant al performanţei financiare a întreprinderii.
Iniţial, termenul “capital” (Capitale de la Caput) se utiliza pentru identificarea principalei
părţi a unui împrumut, în opoziţie cu dobânda. Astfel, prin capital se subînţelegea o sumă de bani
aducătoare de dobîndă [107]. Ca o categorie economică, capitalul se menţionează, pentru prima
dată, în lucrările mercantiliştilor. Astfel, economistul englez North afirmă că capitalul este un
factor de producţie distinct. În acelaşi timp, economistul Postlewayt defineşte capitalul, în
Dicţionarul Universal de Comerţ (1751), ca o sumă de bani ce este investită la fondarea unei
companii [112]. În continuare, economistul francez Boisguilbert P.P. defineşte termenul capital
în contextul investiţiilor productive în agricultură şi comerţ, considerându-l ca o sumă de bani
dată ca împrumut în acest scop, iar cercetătorul englez Cantillon R. utilizează termenul ‘capital’
pentru a descrie partea principală a unui împrumut utilizat în scop productiv [139, p.65-66]. În
acest context, concluzionăm că mercantiliştii au cercetat doar forma financiară a capitalului
(banii).
Conceptul modern al capitalului îşi găseşte sorgintea în lucrările economistului francez
Quesnay F., fondatorul curentului fiziocrat, care divizează categoria economică de capital în
două părţi: fix şi circulant, denumindu-le avansuri originale şi avansuri anuale. Quesnay F.
menţionează că avansurile nu sunt constituite din bani, ci includ în componenţa lor clădiri,
animale, seminţe, materii prime şi utilaje. Succesorul său Turgot A.R.J include, în categoria
capitalului fix: clădiri, animale şi utilaje, iar capitalul circulant, în opinia sa, se referă la fondul
de salarii şi la stocul de materie primă. Deosebirea între aceste tipuri de capital se rezumă la
aceea că avansurile anuale se reproduc în întregime în decursul perioadei, iar în cazul celor
originale (capital fix), reproducerea este parţială (circa 10 %) [139, p.66-68]. În opinia noastră,
fiziocraţii aduc o contribuţie majoră la explicarea conceptului capitalul, în special prin
delimitarea capitalului fix de cel circulant.
Fondatorul şcolii clasice Smith A. defineşte capitalul ca „acea parte a rezervei (stock) ce
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aduce venit”, oferind o detaliată structură a capitalului în lucrarea ”Avuţia naţiunilor” [198]
(figura 1.1.). Este important de menţionat că Smith A. evidenţiază rolul capitalului circulant în
procesul de producţie, afirmând că nici un capital fix nu poate aduce venit decât cu ajutorul
capitalului circulant, care se utilizează la procurarea şi întreţinerea capitalului fix. De asemenea,
Smith A. menţionează că scopul principal al capitalului fix şi celui circulant este întreţinerea şi
mărirea fondului, care poate fi rezervat pentru consumul imediat. Un alt aspect al conceptului de
capital este cel cercetat în cazul împrumutului. Rezerva împrumutată cu dobîndă este
considerată, tot timpul, capital de către creditor, iar pentru debitor această rezervă devine capital,
doar dacă este utilizată în scopuri productive [198]. În opinia noastră, concretizarea deosebirilor
dintre capital şi bogăţie realizată de Smith A. permite înţelegerea naturii complexe a capitalului
întreprinderii şi perceperea esenţei acestuia ca un factor determinant al performanţei financiare.

Figura 1.1. Structura capitalului în viziunea lui Adam Smith
Sursa: elaborat de autor în baza [198].
O continuare a viziunii lui Smith A. privind capitalul se consideră opinia lui Malthus
T.R., care defineşte capitalul ca acea parte a bogăţiei (a totalităţii bunurilor posedate) ce este
destinată să fie angajată în producţie pentru a obţine profit. În acest sens, nu orice bun, ce face
parte din bogăţie sau patrimoniu, poate fi considerat capital, însă orice capital este parte a
patrimoniului [160].
Un alt adept al clasicismului economic Mill J.S. consideră că, pe lîngă factorii primari de
producţie, cum sunt munca şi natura, există încă un factor de producţie, fără de care nici o
operaţiune productivă nu poate decurge, acesta fiind capitalul. Mill J.S. menţionează că prin
capital nu se subînţeleg bani, deoarece aceştia nu pot acorda susţinere necesară forţei de muncă
productivă. Rolul capitalului în procesul de producţie constă în asigurarea unui adăpost, unei
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protecţii, utilaje şi materiale necesare producţiei. În lucrările sale Mill J.S. caracterizează
capitalul prin enunţarea a trei teoreme fundamentale privind acesta: industria este limitată de
capital; sursa de formare a capitalului este economisirea; capitalul, ca rezultat al economisirii,
niciodată nu este consumat, cel puţin nu este consumat de persoana care a format acest capital,
adică l-a economisit. Mill deosebeşte două tipuri de capital: cel circulant, care, după un ciclu de
producţie, îşi pierde calitatea de capital, şi cel fix, care participă în mai multe cicluri de
producţie. Mill afirmă că capitalul circulant aduce valoare adăugată doar prin schimbarea
proprietarului, iar cel fix prin deţinerea acestuia [169]. În opinia noastră, o tratare a capitalului
enunţată de Mill J.S. nu concordează cu ideea de bază a prezentei cercetări, conform căreia
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. Înstrăinarea capitalului circulant şi deţinerea capitalului fix nu garantează
crearea valorii adăugate, aceasta se realizează doar atunci când capitalul este antrenat în procesul
de producţie. Astfel, materia primă trebuie să treacă prin ciclul productiv şi prin transformarea sa
în producţie finită pentru a fi vândută la o valoare mai mare decât cea iniţială, iar capitalul fix
trebuie să fie utilizat în procesul de producţie, ca deţinerea sa să aducă o plusvaloare
întreprinderii.
O abordare complementară privind conceptul de capital se întâlneşte în lucrările
economistului francez Say J.B., care cercetează conceptul de capital productiv, identificând trei
componente de bază ale acestuia:
- utilaje şi instrumente utilizate în producţie, produse necesare pentru menţinerea
existenţei agentului industrial în decursul procesului de producţie, precum şi materii prime.
- ameliorarea solului şi proprietăţii reale, care determină creşterea produsului anual.
- banii, care sunt angajaţi în facilitarea schimbului de produse, fără de care producţia nu
ar cunoaşte vreodată progresul. Say J.B. accentuează că aurul şi argintul nu fac parte din capital,
dacă nu sunt antrenate în procesul de producţie [193].
În efortul de a găsi răspuns la întrebarea “Ce este capitalul?”, clasicul francez Bastiat
C.F. propune următoarea structură a capitalului: materii prime şi materiale; instrumente de lucru
– maşini, utilaje, unelte; provizii ce se consumă în timpul lucrului – materiale, locuinţe ş.a. [100].
În sensul cercetării evoluţiei conceptului „capital”, ţinem să concludem că adepţii
liberalismului clasic completează viziunea fiziocraţilor privind capitalul, distingând trei forme
ale acestuia: materială, nematerială şi financiară, susţinând că principala deosebire a capitalului
de celelalte bunuri din patrimoniu este profitul, astfel capitalul fiind doar acea parte a bogăţiei,
care aduce profit.
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O importantă contribuţie la fundamentarea conceptului de capital se consideră abordarea
economistului german Marx K. expusă, deşi cu o profundă critică faţă de capitalism, în lucrarea
sa „Capitalul”. Karl Marx a cercetat procesul de circulaţie a capitalului şi formele acestuia,
distingând capital bănesc, capital comercial şi capital productiv. O deosebită atenţie a fost
acordată structurii capitalului productiv, care conţine diverse componente, în funcţie de criteriu
de clasificare utilizat. Astfel, în dependenţă de modul de circulaţie, Marx deosebeşte, în cadrul
procesului productiv, capitalul fix şi cel circulant. Din punct de vedere al rolului în procesul de
producţie, capitalul productiv este format din instrumente de lucru, materii prime şi materiale,
materiale auxiliare şi plata pentru forţa de muncă. Ultimele trei fac parte din capitalul circulant,
iar instrumentele de lucru (utilaje, maşini ş.a.) formează capitalul fix. Distincţia dintre capitalul
fix şi cel circulant este bazat doar pe modul în care părţile capitalului productiv circulă. Capitalul
complet utilizat într-un ciclu de producţie reprezintă capital circulant (Tabelul 1.1.). Din punct de
vedere al rolului deţinut în procesul creării valorii, Karl Marx distinge două tipuri de capital:
constant şi variabil. Capitalul constant include mijloacele de producţie (instrumente de lucru,
materie primă şi materiale auxiliare) şi îşi transferă valoarea asupra produselor fabricate, pe
când capitalul variabil (forţa de muncă), ce este antrenat în procesul de producţie, creează o
valoare adăugată [132]. În acest context, concludem că în viziunea marxistă, forţa de muncă se
consideră ca o parte componentă a capitalului şi 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.
Tabelul 1.1. Clasificarea capitalului în viziunea lui Karl Marx
Criteriu de
clasificare
Modul de
circulaţie
Rolul în procesul
de producţie
Rolul în crearea
valorii

Categorii de capital
Capital fix
Instrumente de
lucru

Capital circulant
Materie primă

Materiale
auxiliare

Capital constant

Forţă de muncă
Capital variabil

Sursa: elaborat de autor în baza [132]
Reprezentanţii neoclasicismului prezintă o viziune nouă pentru conceptul de capital.
Astfel, neoliberalistul american Jevons W.S. consideră că capitalul reprezintă totalitatea
bunurilor de care are nevoie forţa de muncă. Unica şi cea mai importantă funcţie a capitalului
este susţinerea muncitorului în procesul de fabricare a produselor finite. În lucrările sale, Jevons
W.S. defineşte salariile muncitorilor printr-o noţiune nouă ”capital liber”, care până în prezent
aşa şi nu a fost recunoscută de economişti [141]. În contextul expus, exprimăm dezacordul cu
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poziţia lui Jevons W.S., conform căreia capitalul ca factor de producţie deţine o poziţie mai
inferioară faţă de factorul muncă.
Un alt adept al şcolii americane,Clark J.B. consideră că capitalul constă din instrumentele
de producţie şi este, tot timpul, concret şi material. De asemenea, acesta menţionează că oamenii
nu sporesc capitalul său prin efectuarea cheltuielilor pentru educaţie, astfel, abilităţile dobândite
de muncitori nu se consideră ca parte componentă a capitalului. Unica caracteristică distinctivă a
capitalului se considera permanenţa. Clark J.B. face distincţia dintre capital şi bunuri capitale. El
se concentrează pe formularea răspunsului la întrebarea ”Ce este capitalul adevărat (true
capital)?”. Răspunsul este formulat prin criticarea viziunilor precedente privind capitalul şi
descrierea caracteristicelor capitalului ”adevărat” în opoziţie cu bunurile capitale. Capitalul fix şi
cel circulant se consideră părţi distincte ale capitalului adevărat. Astfel, Clark J.B. menţionează
că capitalul lucrează permanent şi nu are perioade. Spre deosebire de bunurile capitale, el nu are
origine, nu se maturizează ca mai târziu să se epuizeze, în timp ce bunurile capitale se înlocuiesc
cu bunurile noi şi nu circulă cu adevărat, cu excepţia banilor. De asemenea, Clark J.B. precizează
că circulaţia nu inseamnă schimbarea posesorului, ci constă în schimbarea formei. Totalitatea
resurselor disponibile este identificată ca un fond permanent, compus din trei categorii: prima
circulă atât de repede încât doreşte posesorul, a doua parte componentă circulă atât de lent încât
doreşte posesorul şi ultima parte nu circulă deloc. Prima categorie reprezintă capitalul circulant,
iar ultimele două se referă la capitalul fix [119]. În cele din urmă, dorim să exprimăm dezacordul
faţă de opinia lui Clark J.B. potrivit căreia doar forma materială a capitalului este unica
reprezentare a „adevăratului capital”.
Abordarea economistului englez Marshall A. privind conceptul de capital completează
viziunea neoclasică americană. Acesta afirmă că nu există o distincţie clară a tipurilor de capital,
identificând ca părţi componente ale acestuia: capitalul de consum şi cel auxiliar (instrumental).
Capitalul de consum include bunurile ce satisfac direct nevoile muncitorilor (hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa), pe când capitalul auxiliar include bunuri care asistă muncitorii în
procesul de lucru. Marshall A. îl susţine pe Mill J.S. în definirea capitalului circulant şi fix. De
asemenea, savantul englez propune ca termenul capital, din punct de vedere social, să fie atribuit
tuturor bunurilor, ce nu se referă la pământ şi care aduc venit. În acelaşi timp, Marshall A.
afirmă că capitalul, împreună cu pământul şi forţa de muncă, sunt sursele de venit [163, p.51-52].
În contextul viziunii date, apreciem evidenţierea importanţei factorului capital, în rând cu
factorul muncă, în procesul creării valorii.
Reprezentantul şcolii neoclasice continentale Menger C. consideră că bunurile pot fi de
diferite ordine sau, altfel spus, de diferite categorii de importanţă. Ordinul inferior este compus
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din bunuri de consum final, iar capitalul se referă la ordinul superior. Bunurile se clasifică în
dependenţă de distanţa până la consumul final. Capitalul este definit ca un agregat cu care
antreprenorul (direct sau indirect) este pregătit să producă [168]. Susţinem abordarea specifică a
lui Menger C., care evidenţiază importanţa capitalului ca factor de producţie pentru
întreprinzător prin clasarea acestuia în ordinul superior.
E. descrie originea termenului ”capital”,

Savantul austriac Von Bohm-Bawerk

menţionând că iniţial cuvântul ”capital” semnifica partea principală a împrumutului în opoziţie
cu dobânda. Capitalul este definit ca fiind grupul de produse, care servesc ca mijloace pentru
achiziţionarea bunurilor. Bohm-Bawerk E. identifică trei surse de formare a capitalului:
economisire, producţie, iar cea mai preferată este a treia sursă, ce le combină pe cele precedente.
Bohm-Bawerk E. clasifică capitalul în capital social (productiv) şi capital privat (achiziţionat),
prezentând o structură detaliată a acestora.

În viziunea sa capitalul reprezintă totalitatea

bunurilor activităţii productive şi comerciale, denumindu-l capital privat. Astfel, capitalul privat
conţine capitalul social, ce include toate bunurile de producţie (utilaje, materie primă, produse
finite, bani) şi bunurile, care nu sunt consumate de proprietarii săi, dar sunt plasate în circulaţie,
prin vânzare, închiriere sau împrumut, în scopul achiziţionării altor bunuri [107]. În acest sens,
considerăm necesară includerea capitalului utilizat în activitatea comercială în definiţia
capitalului productiv.
Un alt reprezentant al neoclasicismului continental, Von Mises L. delimitează conceptele
„capital” de „bunuri de capital”. Astfel, în viziunea sa capitalul este un concept, care nu are sens
în afara economiei de piaţă. Capitalul este suma de bani echivalentă cu valoarea tuturor bunurilor
minus suma de bani echivalentă cu toate datoriile, aceste bunuri pot include pământ, clădiri,
echipament, bani ş.a. [170]. Considerăm că definiţia lui Von Mises a capitalului este echivalentă
cu abordarea contabilă a patrimoniului.
În vederea completării teoriei capitalului elaborată de şcoala continentală, economistul
austriac Hayek F.A.

defineşte capitalul ca stocul resurselor productive şi temporare,

menţionând că caracteristica esenţială a capitalului este aceea că el trebuie să fie înlocuit, ceea ce
contribuie la efectuarea de investiţii noi. În viziunea sa, capitalul nu trebuie să fie produs, ci
reprodus [144, p.58]. Menţionăm că, doar prin mişcare, adică rotaţie capitalul produce o
valoare adăugată.
Esenţa şi structura conceptului „capital” este mai puţin studiată în doctrina keynesistă,
accentul principal fiind pus pe sursele de venit pe care acesta le generează. În acest context,
renumitul savant englez Keynes J.M., cercetând realizarea investiţiilor în capital, introduce
conceptul eficienţă marginală a capitalului şi susţine că această eficienţă va dimua treptat cu
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creşterea volumului de investiţii în capital. Astfel, deducem că menţinerea şi sporirea eficienţei
capitalului nu se realizează prin creşterea valorii acestuia, dar prin atrenarea lui cât mai mare în
procesul productiv [153].
În perioada postkeynesistă, o mare atenţie s-a acordat studierii tipologiei capitalui şi
relevanţei acestuia în procesul de obţinere a performanţei. Astfel, perioada de după anul 1980, se
caracterizează prin conştientizarea existenţei şi importanţei altor tipuri de capital, cum sunt
capitalul uman şi cel social.
Actualmente, distingem următoarele tipuri de capital [108, p.87-88], [157, p.2971],
[135]:
Capital financiar, este definit ca o sumă de bani, ce este investită într-o anumită
activitate şi care va aduce proprietarului o altă sumă de bani de o valoare mai mare decât cea
investită.
Capital natural, se referă la totalitatea resurselor naturale (apă potabilă, flora şi
fauna ş.a.), care susţin activitatea umană.
Capitalul economic reprezintă activele materiale rezultate din implicarea
capitalului natural în activitatea de producere, care sunt utilizate pentru furnizarea unui flux de
bunuri sau servicii în sectorul de afaceri, menaje sau în sectorul public ş.a.
Capitalul uman cuprinde totalitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor
comportamentale utile. O definiţie cuprinzătoare a capitalului uman întâlnim în dicţionarul limbii
române, conform căruia capitalul uman include valorile spirituale productive sub forma
calificării profesionale, a cunoştinşelor încorporate în forţa de muncă prin investişii în educaşie,
învăţământ, cultură, sănătate etc., care sporesc performanţa financiară a întreprinderii.
Capitalul social se referă la încredere reciprocă, valori comune, cunoştinţe ce
facilitează coordonarea socială a activităţii economice.
Analizând viziunile recente [99,101,129,172] asupra rolului capitalului pentru
performanţa financiară, dintr-o perspectivă critică, considerăm 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, afirmăm 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

21

contribuie la eficientizarea fazei de aprovizionare şi comercializare, prin urmare, influenţează
pozitiv procesul de rotaţie a capitalului, sporeşte nivelul vânzărilor, nivelul de performanţă
financiară.
În cele din urmă, afirmăm că capitalul, datorită rolului său definitoriu în procesul de
creare a valorii adăugate, este un factor determinant al performanţei financiare. Această afirmaţie
ne permite să concluzionăm că utilizarea eficientă a capitalului este o condiţie primară a sporirii
performanţei financiare a întreprinderii, ceea ce relevă necesitatea cercetării esenţei procesului
de rotaţiei a capitalului, precum şi a relaţiei dintre acesta şi performanţa financiară.
Sinteza abordărilor teoretice privind

1.2.

caracterul

multidimensional

al

performanţei financiare a întreprinderii
În acest subcapitol oferim o perspectivă critică asupra diferitelor conceptualizări ale
termenului performanţă financiară. Totodată, concentrându-ne asupra provocărilor conceptului
de performanţă financiară, vom urmări realizarea obiectivului de a cerceta contextul în care a
apărut şi s-a dezvoltat performanţa financiară şi de a dimensiona stadiul actual de cunoaştere
printr-o abordare evolutivă şi transdisciplinară.
Conceptul “performanţă” este pe larg utilizat în majoritatea domeniilor de activitate
umană, fiind echivalat cu succesul. Această abordare se întâlneşte în textul Standardelor
internaţionale de calitate ISO 9000, care identifică performanţa cu succesul, iar în evaluarea
performanţei se determină progresul făcut în atingerea obiectivelor propuse [148].
Termenul “performanţă” provine de la cuvântul latin ”performare”, fiind împrumutat în
limba engleză în secolul al XV-lea, noşiunea fiind asociată cu îndeplinirea, realizarea şi
rezultatul real. De la începutul secolului XX acest termen se utiliza în domeniul mecanicii,
pentru prezentarea, în formă numerică, a capacităţii maşinilor. Spre mijlocul aceluiaşi secol,
termenul”performanţă” se utiliza în domeniul sportiv, reprezentând rezultatul obţinut. Treptat,
utilizarea acestui termen s-a răspândit şi în alte domenii, în special în cel economic [68, p.2].
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.
În efortul de a concretiza esenţa conceptului de performanţă, savantul francez
Bourgounion A. [215, p.90-91] identifică trei ipostaze ale acestuia:
1) Performanţa este succesul. Performanţa reprezintă funcţia reprezentărilor reuşitei, în
care variabilele sunt întreprinderile, managerii, acţionarii, clienţii;
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2) Performanţa este rezultatul acţiunii. Tradiţional, ”măsurarea performanţei este tratată
ca evaluarea ex post a rezultatelor obţinute”;
3) Performanţa este acţiune. Performanţa este un proces şi ”nu un rezultat care apare la
un anumit moment de timp”.
În contextul dat, apar următoarele întrebări:
 Ce reprezintă performanţa întreprinderii: succesul său, rezultatele obţinute în
vederea atingerii obiectivelor sau un proces continuu ce descrie evoluţia
ascendentă a întreprinderii?
 Ce reprezintă performanţa financiară: un concept echivalent cu performanţa
întreprinderii sau unul mai limitat?
Complexitatea noţiunii de performanţă impune detalierea acesteia conform realităţilor
evolutive. Într-o analiză cronologică prezentată de cercetătorul român Jianu I. [34] observăm
diferenţele, ce apar în definiţiile conceptului, precum şi necesitatea unei interpretări într-o
perspectivă multiplă. Astfel, în cadrul cercetării conceptului de performanţă, Jianu I. delimitează
evoluţia acestuia în patru etape, bazându-se pe criteriile utilizate în evaluarea performanţei:


Prima etapă cuprinde perioada anilor ’50 – ’80, fiind caracterizată prin apariţia

numeroaselor definiţii ale performanţei şi propuneri ale criteriilor de apreciere a acesteia. Astfel,
performanţa este asociată, deseori cu eficienţa organizaţională. Unii autori consideră că
performanţa reprezintă maximizarea venitului obţinut în urma utilizării mijloacelor eficiente şi
eficace, alţii identifică performanţa ca o acţiune eficientă şi productivă. Criteriile de apreciere
variază într-o manieră impresionantă: productivitate, creştere, cifra de afaceri, valoarea societăţii,
calitatea personalului, flexibilitate, eficienţă, profitabilitate, rentabilitate, solvabilitate [34, p.1518].


A doua etapă a evoluţiei se referă la perioada anilor ’80 - ’90, în care performanţa

se defineşte în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor [34, p.19]. Savantul francez
Bourguignon A. (1995) defineşte performanţa ca

”realizarea obiectivelor organizaţionale,

indiferent de natura şi varietatea obiectivelor” [215, p.62]. Această realizare poate fi înţeleasă, în
sens îngust, ca rezultat sau, în sens larg, ca proces ce duce la obţinerea acestui rezultat”. În
schimb, economistul Lebas M. este de părere că definiţia performanţei dată de Bourguignon A.
este incompletă, încât se limitează doar la „definirea caracteristicelor performanţei, fără să caute
un mijloc operaţional”, acesta caracterizează performanţa ca orientată spre viitor, iar o afacere
”performantă” este aceea în care sunt atinse obiectivele stabilite de coaliţia de conducere [220,
p.67].


În perioada anilor 1995 – 2000, conceptului de performanţă îi sunt asociate
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conceptele de eficienţă şi eficacitatea entităţii economice, această idee fiind susţinută de către
cercetătorul român Niculescu M. care afirmă: ”Performanţa este o stare de competitivitate a
entităţii economice, care este atinsă printr-un nivel de eficienţă şi productivitate, ce asigură o
prezenţă durabilă pe piaţă” [63, p.209]. De asemenea, el susţine că ,,o întreprindere este teoretic
performantă, dacă este, în acelaşi timp, productivă şi eficace” [62, p.22].


A patra etapă cuprinde perioada anilor 2000 - prezent, în care performanţa este

definită în funcţie de crearea valorii [34, p.21]. Cercetătorul francez Lorino Ph. susţine această
abordare, afirmând că „performanţa întreprinderii reprezintă ceea ce contribuie la ameliorarea
cuplului valoare-cost şi nu doar ceea ce contribuie la diminuarea costului sau la creşterea valorii”
[221, p.65].
Sintetizând cele prezentate mai sus observăm că, 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” [47, p. 45].
O examinare mai amănunţită a literaturii de specialitate a permis dezvăluirea unei alte
dispute legate de conceptul „performanţa întreprinderii”. Până în prezent, termenul performanţă
cunoaşte o anumită imprecizie, fiind substituit, deseori, cu alte concepte distincte, cum ar fi:
rentabilitate, productivitate, eficienţă, creştere.
În sensul delimitării conceptelor menţionate, savantul suedez Tangen S.

a cercetat

specificul fiecărui concept utilizat în evaluarea succesului întreprinderii, făcând diferenţiere
dintre conceptele de performanţă, rentabilitate şi productivitate. Tangen S. defineşte
productivitatea ca relaţia dintre outputuri (bunuri produse) şi inputuri (resurse consumate) în
contextul procesului de producţie, iar rentabilitatea este definită în termeni monetari, caracterul
său distins de productivitate este argumentat prin faptul că orice întreprindere poate, prin
creşterea preţului la bunurile produse, să-şi sporească rentabilitatea, chiar dacă productivitatea
este în scădere. În viziunea sa, performanţa este privită ca un concept mult mai vast, care include
orice dimensiune a competitivităţii şi excelenţei de producţie: cost, flexibilitate, viteză,
dependenţă şi calitate [199, p.49-50].
Ca confirmare a acestei viziuni, savantul român Gruian C.M. cercetează abordarea
conceptului de performanţă, analizând legătura dintre acest concept şi noţiunile economice de
rentabilitate, productivitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate. Autorul recomandă folosirea
unui vocabular comun în cadrul evaluării performanţei. În opinia sa, întreprinderea este
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performantă dacă este, în primul rând, productivă - productivitatea referindu-se la activitatea
operaţională şi, nu în ultimul rând, dacă este rentabilă – rentabilitatea vizând aspectul financiar
al activităţii întreprinderii. Astfel,

productivitatea şi rentabilitatea sunt dimensiuni ale

performanţei şi nicidecum nu pot fi considerate ca sinonime ale conceptului

performanţei

întreprinderii [32, p. 254].
În contextul celor relatate, în ipoteza noastră, performanţa financiară nu este un concept
echivalent cu cel al performanţei întreprinderii, dar nici unul mai puţin controversat.
În efortul demonstrării acestei ipoteze, am recurs la cercetarea conceptului de
performanţă financiară în contextul unei abordări transdisciplinare. Astfel, 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 succesului întreprinderi: dimensiunile operaţională, 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.
O altă provocare se dezvăluie în efortul de a stabili o definiţie unanim acceptată a
performanţei financiare nu doar în cadrul abordării transdisiplinare, în general, ci în contextul
disciplinelor, în particular.
Astfel, în abordarea contabilă, performanţa financiară cunoaşte cea mai îngustă
reprezentare, fiind identificată cu capacitatea întreprinderii de a genera profit. Viziunea contabilă
a performanţei financiare se bazează pe prevederile normative oferite de textul standardelor
contabile. Astfel, în cadrul Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 1 se efectuează o
delimitare a conceptului performanţă financiară de conceptele poziţia financiară şi fluxul de
trezorerie [82]. Cadrul general al IASB menţionează că Contul de „Profit şi pierderi” reprezintă
principala situaţie financiară utilizată pentru interpretarea performanţei financiare în cadrul unei
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perioade [40, p.40-41]. Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare”
menţionează, pentru prima dată, conceptul de performanţă financiară, definindu-l ca relaţia
dintre veniturile şi cheltuielile entităţii prezentate în situaţia de profit şi pierdere [83, p.5].
Trăsătura definitorie a abordării contabile a performanţei financiare este utilizarea
contului de profit şi pierdere ca sursă primară de evaluare, astfel performanţa fiind identificată cu
capacitatea întreprinderii de a obţine rezultat pozitiv şi în creştere [222, p.2], măsurată de profit
economic sau global [41, p.23]. De asemenea, unii autori identifică profitul întreprinderii ca
întruchipare a performanţei financiare [2, p.420] sau a succesului întreprinderii [46, p.37].
Performanţa financiară definită de standardele contabile a cunoscut numeroase critici.
Susţinem ideea conform căreia contul de profit şi pierdere furnizează o reprezentare generală a
performanţei, profitul sau pierderea obţinută fiind considerate doar o dimensiune a acesteia. În
acest context, mulţi economişti consideră că informaţia din situaţiile financiare este limitată
pentru a oferi o evaluare pertinentă a performanţei utilizatorilor informaţiei [94], aceasta fiind
influenţat de circumstanţe politice, ideologice şi culturale [218, p.17].
Abordarea financiară a performanţei financiare reprezintă o viziune mai amplă, ce
consideră performanţa financiară un concept multidimensional. Profitul economic, prin care se
apreciază performanţa financiară în contabilitate, este utilizat, în abordarea financiară, doar
pentru evaluarea unei singure dimensiuni a acesteia.
Savantul american Carton R., în cadrul tezei de doctor [114], defineşte performanţa
financiară ca mărimea schimbării în situaţia financiară a unei întreprinderi. Pentru cercetarea
situaţiei financiare cercetătorul propune un şir de dimensiuni ale performanţei, cum sunt:
profitabilitatea, rentabilitatea, valoarea de piaţă ş.a. Astfel, conceptul de performanţă financiară
este extins peste termenul „rezultatul financiar”. Savanţii români Duca I. şi Gherghina R.,
pledează, în cercetările lor, pentru considerarea fluxului de numerar ca dimensiune a
performanţei financiare. Aceştia susţin că o întreprindere rentabilă poate fi incapabilă să onoreze
obligaţiile de plată, ceea ce indică necesitatea luării în considerare, la evaluarea performanţei
financiare a întreprinderii a unei alte dimensiuni: fluxul de numerar, care asigură o convergenţă
dintre rentabilitatea şi echilibrul financiar. În viziunea sa, performanţa financiară reprezintă
viabilitatea financiară a întreprinderii, asigurată printr-o activitate rentabilă şi menţinerea unui
echilibru dintre nevoile de finanţare si resursele financiare [29, p.519]. Cercetătorul autohton
Mîrzac V. defineşte performanţa financiară ca „un proces strategic şi integrat al asigurării
succesului”, care are „efect asupra competitivităţii economice, profitabilităţii, lichidităţii şi
riscurilor financiare” [47, p.45]. Astfel, în această abordare, performanţa financiară este privită
ca un concept multidimensional.
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Abordarea financiară a performanţei financiare se distinge de cea contabilă nu doar prin
amploarea sa, ci şi prin suportul informaţional utilizat în estimarea acesteia. Finanţiştii consideră
că performanţa financiară bazată pe informaţia contabilă, care reflectă valoarea istorică, este
capabilă să descrie doar performanţa trecută a întreprinderii. Astfel, performanţa financiară în
viziunea contabilă nu poate oferi o imagine completă a succesului financiar al întreprinderii,
deoarece se bazează pe costul istoric, care poate fi subiectul unor manipulări generate de
alegerea politicii contabile. Abordarea financiară defineşte performanţa financiară ca o
reprezentare actuală a succesului întreprinderii, reflectând mai multe dimensiuni ale acesteia.
În acest sens, susţinătorii abordării financiare pledează pentru utilizarea, în evaluarea
performanţei financiare, a indicatorilor bazaţi pe valoarea de piaţă, care reflectă atât performanţa
actuală a întreprinderii, cât şi perspectivele viitoare.
Abordarea managerială presupune evaluarea, în mod proporţional, a aspectului cantitativ
şi calitativ al performanţei întreprinderii. În acest sens, cercetătorii americani Venkatraman şi
Ramanujam au delimitat domeniul performanţei financiare de cel al performanţei operaţionale,
considerându-le componente ale unui concept mai larg-performanţa afacerii. Performanţa
financiară este „considerată cel mai îngust concept, care reflectă creşterea întreprinderii în
condiţii de rentabilitate şi de creare de valoare”, iar performanţa operaţională se referă la
„aspecte non-financiare, cum sunt: cota de piaţă, calitatea produsului şi eficienţa marketingului”
[205, p.803-804].
Un alt punct de vedere în abordărea managerială a performanţei financiare este şi cel
propus în lucrarea „Performance measurement in Service Business”, elaborată de către un grup
de economişti în frunte cu Brignall T.J. [109, p.35], care propun un model bidimensional de
evaluare a performanţei (The results and determinants framework): o dimensiune se referă la
rezultate (competitivitate, performanţă financiară), cealaltă dimensiune - la determinanţii
rezultatelor (calitate, flexibilitate şi inovaţia). Astfel, performanţa financiară este considerată ca
aspectul cantitativ al rezultatului activităţii întreprinderii, alături de competitivitate, inclusă în
model ca dimensiune calitativă.
O contribuţie considerabilă în definirea performanţei întreprinderii a fost adusă de
cercetătorii americani Kaplan R.S. şi Norton D.P., care au fondat conceptul ”Tabloul de bord
echilibrat” (Balanced Scorecard). În cadrul acestui model, performanţa întreprinderii este
definită din patru perspective: financiară, a clienţilor, a proceselor interne şi a inovaţiilor. Autorii
modelului propun stabilirea obiectivelor pentru fiecare perspectivă cu considerarea specificului
activităţii întreprinderii sau organizaţiei şi determinarea indicatorilor cu cel mai înalt grad de
relevanţă [150, p.72-73]. Astfel, performanţa financiară este poziţionată ca o dimensiune a
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performanţei întreprinderii, ce descrie realizarea obiectivelor de ordin strict financiar. Un alt
aspect al accepţiunii manageriale este acceptarea ideii că performanţa întreprinderii nu se referă
doar la crearea valorii adăugate pentru acţionari, ci şi pentru toate grupurile de interes
(stakeholders) [178, p.1128]. Conform acestei viziuni, în literatura de specialitate managerială,
se regăsesc astfel de dimensiuni ale performanţei întreprinderii ca: satisfacţia clienţilor [103],
[145], [158], [159], satisfacţia/performanţa angajaţilor [103], [158], calitatea [103], [109], [145].
Prin urmare, în abordarea managerială performanţa financiară este privită ca parte componentă a
performanţei întreprinderii, importanţa sa nu este neglijată, doar că în evaluarea performanţei
firmei sunt incluse şi alte dimensiuni, care nu vizează doar atingerea obiectivelor financiare, cum
ar fi: performanţa de piaţă [189], eficienţă operaţională şi reputaţia corporativă [134].
Abordarea socială a performanţei întreprinderii vine cu anumite completări ale viziunilor
precedente, incluzând în definirea sa aşa variabile cum ar fi societatea în ansamblu şi mediul
înconjurător. Odată cu evoluţia rolului întreprinderii în societate, apare conceptul de
responsabilitate socială a întreprinderii, definit de Bowen (1953) ca un set de obligaţii
manageriale, ce antrenează un şir de politici, decizii, ce sunt compatibile cu obiectivele şi
valorile societăţii [106, p.27]. Economistul american Sethi (1975) extinde noţiunea de
responsabilitate socială la performanţă socială, făcând distingere dintre obligaţiile sociale,
responsabilitatea socială şi receptivitatea socială a întreprinderii [197, p.59].
Un alt reprezentant al acestei abordări, savantul american Carroll, elaborează primul
model al performanţei sociale [113], iar americanul Mitnick contribuie la dezvoltarea
conceptului de performanţă socială a entităţii prin elaborarea unui sistem de indicatori de
evaluare [171]. Performanţa socială, ca concept economic, devine premisa apariţiei unui alt
concept – cel al performanţei globale, introdus de savantul francez Reynaud, care defineşte
performanţa întreprinderii ca o performanţă globală, ce include performanţa economică, socială
şi de mediu [224]. Această poziţie este susţinută de numeroşi savanţi, printre care se evidenţiază
viziunea savantului român Pintea M.O. (2011), conform căreia performanţa întreprinderii
înglobează, prin intermediul dimensiunilor sale, aspectele dezvoltării durabile, cum sunt
dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi protecţia mediului. În accepţiunea sa, performanţa
globală a întreprinderii este tridimensională: economico-financiară, socială şi de mediu.
Performanţa economico-financiară deţine o pondere de 50 % din sistemul de evaluare [67,
p.223].
Sintetizând viziunile privind caracterul multidimensional şi transdisciplinar al
performanţei financiare, observăm că raportul performanţa întreprinderii-performanţa financiară
este abordat divers, ceea ce influenţează asupra definirii conceptului de performanţă financiară
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din punctul de vedere al unei anumite discipline. Astfel, dacă din perspectiva contabilă şi cea
financiară performanţa financiară este echivalentă cu performanţa întreprinderii, atunci în
contextul managerial şi social performanţa financiară este privită doar ca o parte componentă a
performanţei întreprinderii.
În opinia noastră, diversitatea şi complexitatea conceptului performanţa financiară este
determinată nu doar de abordarea transdiciplinară, dar şi de caracterul multidimensional al
acesteia. În susţinerea concluziei noastre, menţionăm cercetarea empirică efectuată de savantul
american Robinson K. C., care a permis demonstrarea caracterului multidimensional al
performanţei financiare. În efortul de a determina cel mai relevant indicator de evaluare a
performanţei, au fost testate 10 variabile, ce descriu creşterea, profitabilitatea, rentabilitatea,
valoarea creată pentru acţionari. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că indicatorii utilizaţi
în studiul performanţei financiare nu măsoară acelaşi fenomen, astfel concluzionându-se că
performanţa este un concept complex, ce conţine diverse dimensiuni [190]. Un grup de
cercetători americani în frunte cu Murphy, G. B. au argumentat caracterul multidimensional al
performanţei financiare prin cercetări materializate în zeci de articole ştiinţifice, care utilizau
performanţa ca variabilă dependentă. Prin urmare, au fost identificate 71 de variabile distincte,
care descriu diferite aspecte ale performanţei întreprinderii, grupate de către autori în 8
dimensiuni: eficienţă, creştere, profit, lichiditate, cota de piaţă, îndatorarea, supravieţuirea şi
altele [173].
În efortul determinării dimensiunilor performanţei financiare, am recurs la o analiză
aprofundată a literaturii de specialitate, iniţial delimitând termenul „dimensiune” de cel de
„factor”. Astfel, dimensiunea, în opinia noastră, semnifică „un concept derivat de la un concept
fundamental, ierarhic superior”, pe când factorul reprezintă „un element ce influenţează sau
explică un fenomen sau proces” [28].
Studierea unui şir vast de publicaţii financiare autohtone şi străine privind evaluarea
performanţei financiare (Anexa 3) ne-a permis identificarea celor mai des utilizate dimensiuni
ale performanţei financiare: rentabilitatea, rezultat financiar, creştere, rotaţia capitalului,
stabilitate financiară, valoarea adăugată, valoarea de piaţă, capacitatea de plată, fluxul de
numerar şi echilibru financiar (Anexa 4 şi figura 1.2.).
Din figura 1.2. se observă că relaţiile dintre performanţa financiară şi dimensiunile sale
sunt unidirecţionale, ceea ce semnifică că o întreprindere rentabilă sau financiar stabilă nu poate
fi considerată performantă, dacă nu îndeplineşte condiţiile celorlalte dimensiuni. Prin urmare,
suntem de părere că, o întreprindere este performantă dacă: activitatea sa se extinde (creştere), se
înregistrează rezultate financiare pozitive (rezultat financiar), capitalul angajat generează profit
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(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 valorii de piaţă.

Figura 1.2. Performanţa financiară a întreprinderii în abordarea multidimensională
Sursa: Elaborat de autor
Punctul de pornire, în determinarea dimensiunilor performanţei financiare, este
acceptarea rezultatului financiar ca dimensiune a acesteia. În abordarea transdisciplinară
profitul este privit diferit, dacă în contabilitate acesta este considerat ca întruchiparea
performanţei financiare a întreprinderii, atunci în contextul altor abordări, aprecierea rezultatului
financiar reprezintă prima etapă în procesul evaluării performanţei financiare.
În majoritatea publicaţiilor cercetate rezultatul financiar este considerat o dimensiune ce
conferă o reprezentare sintetică performanţei financiare. În acest sens, mai mulţi autori se expun
asupra necesităţii utilizării şi altor dimensiuni în cadrul cercetării performanţei financiare. Astfel,
cercetătorul român Borlea S.N. consideră că evaluarea performanţei financiare în baza contului
de profit şi pierdere este doar o etapă de măsurare, denumită analiza de ansamblu a performanţei
financiare. Pentru o reprezentare mai amplă se recurge la analiza performanţei financiare în baza
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ratelor de rentabilitate şi a ratelor bursiere [7].
Cercetătorul român Petrescu S., defineşte performanţa financiară a întreprinderii ca
capacitatea de a obţine profit, exprimată prin rentabilitate. În opinia sa, evaluarea performanţei
întreprinderii prin rate de rentabilitate contribuie la reducerea riscului afacerii [66, p.121]. În
cadrul evaluării performanţei, savanţii români Georgescu I.E. şi Chiriac I. susţin că performanţa
financiară se exprimă prin rentabilitate, fiind determinată o legătură strînsă indirectă dintre
succesul întreprinderii şi îndatorare [31]. O abordare diferită a rentabilităţii este prezentă în
lucrările savantului american Damodaram A., care susţine că rentabilitatea calculată în baza
contului de profit şi pierdere descrie performanţa trecută şi nu oferă o imagine completă,
propunînd utilizarea fluxului de numerar în loc de profit la determinarea rentabilităţii [122].
Rentabilitatea, fiind cea mai frecvent utilizată variabilă independentă în cercetarea performanţei
financiare a întreprinderii, este definită ca capacitatea întreprinderii de a obţine consistent profit
sau un venit peste cheltuieli, care este esenţială pentru supravieţuirea unei organizaţii [114].
Savantul autohton Ţiriulnicova N. defineşte rentabilitatea ca „capacitatea întreprinderii de a
cîştiga profit”, fiind determinată ca raportul dintre „efectele economice şi financiare obţinute de
întreprindere şi eforturile depuse pentru obţinerea acestora” [89, p.89].
În mai multe surse de specialitate creşterea este regăsită ca o parte componentă a
performanţei financiare a întreprinderii. Capacitatea firmei de a menţine sau de a creşte nivelul
vînzărilor şi a cotei de piaţă în mediul ostil, cu o creştere semnificativă a concurenţei din partea
firmelor autohtone şi străine, este un indicator general acceptat al performanţei.
Rotaţia capitalului estimează „viteza de transformare a activelor întreprinderii în
lichidităţi”[89, p. 167] sau „gradul de eficienţă a utilizării activelor” [31, p. 8]. În opinia noastră,
indicatorii rotaţiei activelor descriu rotaţia capitalului întreprinderii în ansamblu şi pe părţile sale
componente, adică trecerea prin toate formele sale şi reîntoarcerea la forma sa iniţială. În acest
context, nu considerăm că rotaţia semnifică doar „o transformare în lichidităţi”, căci numerarul
aflat în casieria sau pe contul curent al întreprinderii nu va aduce o valoare adăugată, dacă nu va
fi antrenat în activitatăţi de producţie.
Stabilitatea financiară se referă la structura financiară a întreprinderii, care permite
aprecierea principalelor strategii şi politici financiare ale acesteia, privind modul de formare a
resurselor financiare pe categorii de surse şi pe termene de exigibilitate. Întreprinderea poate
alege între mai multe surse de finanţare iar decizia optimă trebuie să se bazeze pe alegerea
resurselor financiare care implică cele mai mici costuri şi riscuri minime pentru perspectiva
întreprinderii.

Structura financiară optimă este cea mai bună „combinaţie de risc şi

profitabilitate” pentru „maximizarea valorii firmei” [26, p.3].
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Valoarea adăugată este identificată în prezenta cercetare ca dimensiune a performanţei
financiare, deoarece prin esenţa sa de „valoare nou creată” [81, p.146] sau de „contribuţie
productivă proprie a întreprinderii” [27, p.75] corespunde abordării contemporane a performanţei
- a creării valorii.

Valoarea de piaţă, în opinia noastră, reflectă performanţa bursieră a

întreprinderii, care constituie o bază informaţională importantă direcţionată, în primul rând, spre
acţionarii întreprinderii. Capacitatea de plată se referă la abilitatea firmei de a-şi achita
obligaţiile financiare la scadenţă. În opinia noastră, capacitatea de plată, ca dimensiune a
performanţei financiare, cuprinde capacitatea de achitare a datoriilor curente, exprimată prin
indicatorii lichidităţii (lichiditatea curentă, intermediară şi rapidă), şi capacitatea de a-şi onora
obligaţiile pe termen mediu şi lung, exprimată prin indicatorii solvabilităţii.
Unele surse de specialitate pledează pentru o altă dimensiune a performanţei financiare,
cea a fluxului de numerar. În acest context, savanţii români Duca I. şi Gherghina R. consideră
că profitul şi ratele rentabilităţii nu oferă o imagine completă privind performanţa financiară,
căci o întreprindere rentabilă poate fi incapabilă să onoreze obligaţiile sale. Astfel, fluxul de
numerar asigură o convergenţă dintre rentabilitatea şi echilibrul financiar [29]. Echilibrul
financiar al întreprinderii, la rândul său, este identificat, de asemenea, ca o dimensiune a
performanţei financiare, fiind definit ca capacitatea corelării resurselor întreprinderii cu sursele
de finanţare în contextul menţinerii unei armonii.
În contextul celor expuse, concluzionăm 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,
definim performanţa financiară ca valoarea nou creată pentru acţionari, exprimată prin
dinamica ascendentă a stării financiare a întreprinderii.
1.3. Interpretări teoretice ale relaţiei rotaţia capitalului – performanţa financiară
Rotaţia capitalului este un proces complex, importanţa căruia, atât din punct de vedere
economic, cât şi financiar, nu poate fi subestimată, reprezentând procesul de schimbare a
formelor sale funcţionale în vederea creării valorii adăugate.
Primele menţiuni despre conceptul „rotaţia capitalului” sunt evidenţiate în lucrările
clasicului englez Mill J.S., care consideră că capitalul este menţinut de-a lungul timpului nu prin
conservare (economisire), ci prin reproducere permanentă (rotaţie) [169]. În opinia noastră,
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această concepţie relevă importanţa procesului de rotaţie a capitalului, care reprezintă principala
condiţie de păstrare şi de sporire a capitalului ca factor de producţie.
Unul din primii economişti, care a cercetat interdependenţa dintre rotaţia capitalului şi
performanţa financiară, a fost savantul german Karl Marx. Fondatorul şcolii marxiste a studiat
procesul de circulaţie a capitalului şi formele acestuia, afirmînd că forma primară a capitalului
este întruchipată în bani, care se transformă, în cazul capitalului comercial, în mărfuri şi apoi
într-o sumă mai mare de bani decât cea iniţială, sau în cazul capitalului productiv, preia forma
produselor, care în urma vînzării se transformă în bani. Marx K. menţionează că în cazul
capitalului dat cu împrumut, circulaţia este simplificată, fiind evitată forma intermediară a
capitalului, rotaţia constând doar în transformarea capitalului bănesc în capital bănesc de o
valoare mai mare [132] (figura 1.3.).

Figura 1.3.

Rotaţia capitalului în accepţiunea lui Karl Marx
Sursa: Elaborat de autor în baza [132]

Marx K. utilizează o terminologie diversă pentru a denumi procesul de transformare a
capitalului dintr-o formă în alta. Astfel, el defineşte „intervalul scurs de la avansarea capitalului
sub formă de bani până la reîntoarcerea sa la aceeaşi formă” atât ca rotaţia capitalului, cît şi
circuitul acestuia.
Savantul român Popescu G. susţine că, pentru o mai bună înţelegere a acestui proces, este
necesar să se delimiteze clar conceptele utilizate ca sinonime în opera lui Marx. În acest sens,
savantul român propune utilizarea următorilor termeni în descrierea schimbării formelor
funcţionale ale capitalului:
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Circuit complet sau rotaţie completă - parcurgerea o singură dată de către capital

a celor trei faze (cumpărare, producţie şi vânzare), îmbrăcarea o singură dată a celor trei forme
funcţionale (capital bănesc, capital productiv şi capital marfă) şi îndeplinirea o singură dată a
funcţiilor specifice acestora.


Circulaţia capitalului - parcurgerea succesivă a mai multor circuite sau rotaţii

[69, p.419].
În viziunea noastră, este suficient să operăm doar cu termenul „rotaţie”, care în sens
restrâns semnifică parcurgerea celor trei faze (cumpărare, producere, vânzare) şi întoarcerea
capitalului la forma iniţială de o valoare mai mare, iar în sens larg aceasta defineşte un proces
continuu de modificare a formelor funcţionale ale capitalului, ce determină crearea unei valori
suplimentare, prin urmare sporeşte performanţa financiară a întreprinderii. Astfel, susţinem
opinia reprezentantului neoclasicismului american Clark J.B., potrivit căreia rotaţia capitalului se
referă nu la schimbarea posesorului, ci la modificarea formei sale funcţionale [119].
Dezvoltarea economiei de piaţă, evoluţia modalităţilor de plată şi globalizarea relaţiilor
comerciale au condus la aceea că procesul rotaţiei capitalului întreprinderii a devenit mult mai
complex. Astfel, întreprinderea contemporană este predispusă să utilizeze produsele bancare în
vederea avansării în procesul de producţie a capitalului împrumutat, care trecând prin procesul
de producţie, se transformă, în primul rând, în capital-productiv, ca mai apoi să se transforme în
capital-marfă. Capitalul-marfă prelungeşte mişcarea, transformîndu-se în capital-bănesc, dar în
contextul regionalizării şi globalizării această transformare nu se efectuează prin contactul direct
al producătorului şi consumatorului final. Rotaţia capitalului-marfă (B --- M --- B’) are loc până
ce acesta intră în posesia consumatorului final prin intermediul unei reţele de distribuţie.
Diferenţa dintre rotaţia capitalului productiv şi cea a capitalului comercial, precum şi
celui bancar se fundamentează pe diferite surse de formare a valorii create. În acest sens,
valoarea creată de capitalul productiv îşi poartă originea din muncă şi valori materiale, iar
valoarea creată de celelalte tipuri de capital au ca surse anumite servicii (servicii bancare,
servicii de distribuire).
Rotaţia capitalului, în context actual, a devenit un proces mai complex (figura 1.4.).
Posibilităţile noi de finanţare a ciclului operaţional au modificat procesul de rotaţie a capitalului
întreprinderii. Astfel, rotaţia capitalului poate fi începută prin avansarea capitalului bănesc
deţinut de întreprindere (B --- M) sau prin avansarea capitalului împrumutat (C --- M), fie prin
intermediului mecanismului creditului bancar (conturi curente cu drept de overdraft, linii de
credit), fie prin intermediului mecanismului creditului comercial (credit-client acordat de către
furnizorul întreprinderii).
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Figura 1.4. Rotaţia capitalului în accepţiunea contemporană
Sursa: Elaborat de autor
Transformarea capitalului-marfă obţinut în urma procesului de producţie în capital
împrumutat poate fi desfăşurată în două modalităţi:
a) transformarea capitalului-marfă în capital bănesc (M’ --- B’) în cazul vînzărilor
obişnuite cu achitare în numerar sau prin transfer bancar (în cazul transferului, capitalul bănesc
este blocat până la achitarea conform clauzelor contractuale în forma creanţelor comerciale);
b) transformarea capitalului-marfă în capital dat cu împrumutul (M’ --- C’), care după o
perioadă se transformă în capital bănesc (C’ --- B’) [87, p.32].
În cazul în care întreprinderea a avansat în circuit capital împrumutat, atunci în vederea
sporirii performanţei financiare (B’ --- P), aceasta trebuie să creeze o valoare, ce prevalează
capitalul împrumutat şi costul acestuia.
În ordinea de idei expusă, relaţia rotaţia capitalului - performanţa financiară 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 spus, accelerarea vitezei de rotaţie contribuie
la creşterea performanţei financiare a întreprinderii.
În contextul managementului financiar, rotaţia capitalului este prezentată sub forma
ciclului de conversie a numerarului, care este văzut ca recuperarea cheltuielilor de numerar
efectuate pentru procurarea factorilor de producţie, sub aceeaşi formă, din realizarea producţie
finite. Ciclul de conversie a numerarului face parte din ciclul operaţional al întreprinderii şi
începe odată cu achitarea plăţii pentru materie primă şi materiale livrate de furnizori sau cu
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achitarea retribuirii muncii, finalizându-se cu stingerea creanţelor întreprinderii (figura 1.5).

Figura 1.5. Ciclul de conversie a numerarului
Sursa: Elaborat de autor în baza [35, p. 225]
Ciclul de conversie a numerarului este estimat în zile prin adăugarea perioadei de
conversie a stocurilor la perioada de conversie a creanţelor comerciale şi diminuate cu perioada
de întârziere a plăţilor. În acest sens, managementul întreprinderii contribuie la accelerarea
vitezei de rotaţie a capitalului prin următoarele:
Optimizarea perioadei de conversie a stocurilor, adică transformarea materiei
prime în produse finite vîndute;
Reducerea perioadei de conversie a creanţelor, recuperarea mai rapidă a plăţii
pentru produsele livrate către clienţi, prin utilizarea diverselor stimulente;
Sporirea perioadei de întârziere a plăţilor, adică renunţarea efectuării plăţilor mai
devreme de sfîrşitul perioadei convenite.
În cele din urmă, concluzionăm că rotaţia capitalului este procesul determinant în crearea
valorii adăugate, ceea ce evidenţiază rolul definitoriu al rotaţiei capitalului pentru performanţa
financiară a întreprinderii. În acelaşi timp, subliniem că cu cît mai mult va accelera viteza de
rotaţie a capitalului cu atât influenţa asupra creării valorii noi şi, prim urmare, sporirii
performanţei financiare, va fi mai semnificativă.
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1.4. Concluzii la capitolul 1
În efortul realizării obiectivelor de cercetare destinate acestui capitol, am studiat cadrul
evolutiv al conceptului de capital, precum şi am sistematizat viziunile privind performanţa
financiară, evidenţiind, în acelaşi timp, relaţia dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară.
În contextul dat, efectuând o totalizare a cercetărilor efectuate, putem trage următoarele
concluzii:
1. Sinteza viziunilor evolutive ale conceptului „capital” permite formularea concluziei că
capitalul se consideră, actualmente, ca cel mai important factor de producţie. Evoluând de la
concepţia iniţială de „o sumă de bani dată în împrumut” la un concept complex, condiţionat de
diversitatea formelor sale (capital economic, financiar, natural, uman şi cel social), capitalul
întreprinderii îndeplineşte rolul definitoriu în procesul creării valorii adăugate. În acest context,
afirmăm că capitalul întreprinderii reprezintă un factor determinant al performanţei financiare,
iar utilizarea eficientă acestuia constituie o condiţie primară a sporirii performanţei financiare a
întreprinderii.
2. În cadrul evolutiv, performanţa întreprinderii este percepută prin prisma creării valorii
adăugate noi, de aceea afirmăm că performanţa este obiectivul fundamental al oricărei
întreprinderi. Cercetând şi sistematizând diverse concepţii privind performanţa financiară într-o
abordare multidimensională şi transdisciplinară, concluzionăm că este iraţională utilizarea unui
singur indicator pentru estimarea performanţei unei întreprinderii. În acelaşi timp, susţinem că
pentru obţinerea unei reprezentări pertinente şi armonioasă a performanţei financiare este
necesară utilizarea unui indicator agregat, care va include caracterul multidimensional al
acesteia. Toate aceste concluzii demonstrează necesitatea atingerii obiectivului propus pentru
capitolul următor şi anume cel de conturare a abordărilor conceptuale referitoare la metodele de
evaluare a performanţei financiare.
3. Întreprinderea îşi menţine capitalul prin reproducerea permanentă a acestuia, adică prin
procesul de rotaţie. Considerăm că rotaţia capitalului semnifică parcurgerea celor trei faze
(cumpărare, producere, vânzare) 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,
concluzionăm 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 spus,
accelerarea vitezei de rotaţie contribuie la creşterea performanţei financiare a întreprinderii.
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II. CADRUL METODOLOGIC DE EVALUARE A INTERDENDENŢEI DINTRE
ROTAŢIA CAPITALULUI ŞI PERFORMANŢA FINANCIARĂ
2.1.

Aspecte

metodologice

privind

evaluarea

performanţei

financiare

a

întreprinderilor industriale
Cercetările conceptului de performanţă financiară, realizate în capitolul precedent,
dezvăluie complexitatea acestuia datorită caracterului său multidimensional şi transdisciplinar,
evidenţiind necesitatea conturării abordărilor conceptuale referitoare la metodele de evaluare a
acesteia. Evaluarea performanţei financiare reprezintă un element indubitabil în efortul de
sporire a acesteia întreprinse de managementului întreprinderii. În confirmarea acesteia îl cităm
pe expertul american Harrington H.J, care susţine că „evaluarea este primul pas, ce duce la
control şi la o eventuală îmbunătăţire” [36]. Astfel, dacă un fenomen sau un proces economic nu
poate fi apreciat, atunci acesta nu poate fi înţeles, ceea ce presupune că nu poate fi controlat, deci
nici îmbunătăţit.
Evaluarea performanţei întreprinderii reprezintă „estimarea rezultatelor afacerii în
vederea determinării eficienţei companiei, precum şi depistarea deficienţilor de performanţă şi
problemelor proceselor manageriale” [149, p.25]. Evaluarea performanţei este un instrument de
continuă perfecţionare în vederea menţinerii nivelului de competitivitate potrivit unei lumi
tehnologice, în care concurenţa creşte intens. Evaluarea performanţei permite evidenţierea
punctelor tari şi celor slabe ale afacerii, printr-o cunoaştere mai bună a necesităţilor
consumatorilor şi identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii întreprinderii [211,
p.1-2].

Însă, evaluarea performanţei nu oferă avantaje, dacă rezultatele acesteia nu sunt

implicate în elaborarea unei strategii de sporire a performanţei întreprinderii. Astfel, afirmăm că
evaluarea performanţei financiare trebuie abordată ca un element indispensabil al
managementului performanţei.
Managementul performanţei reprezintă un concept economic recent, apreciat tot mai mult
în teoria şi practica financiară. Iniţial managementul performanţei era privit ca „o strategie, care
se referă la orice activitate a întreprinderii, stabilită în contextul politicilor de resurse umane,
cultură, sisteme de comunicaţii şi stil” [111, p.1]. Considerat ca o politică a resurselor umane,
managementul performanţei a evoluat până la statutul celui mai important proces organizaţional,
care asigură îndeplinirea obiectivelor şi atingerea standardelor acceptabile [115, p.6].
Studiind

literatura

de

specialitate,

constatăm

că

conceptele

„managementul

performanţei” şi „evaluarea performanţei” au fost, deseori, confundate. Primele concretizări
privind relaţia managementul performanţei-evaluarea performanţei întâlnim în lucrările
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economistului francez Lebas M.J. (1995), care susţine că conceptul „managementul
performanţei” este superior conceptului „evaluarea performanţei”, acestea sunt complementare şi
inseparabile [156, p.27].
Din punct de vedere procesual, managementul performanţei întreprinderii reprezintă un
proces complex, care se iniţiază cu fundamentarea strategiei firmei (figura 2.1.). Strategia
întreprinderii stipulează scopul şi obiectivele activităţii întreprinderii, în baza căreia se
efectuează planificarea (elaborarea bugetelor, planurilor, previziunilor şi prognozelor).
Obiectivele şi planurile stau la baza stabilirii indicatorilor de performanţă, determinarea cărora
va permite evaluarea performanţei întreprinderii.
FUNDAMENTARE
A STRATEGIEI
FIRMEI

AJUSTAREA

PLANIFICAREA

CONTROLUL
PERFORMANŢEI

EVALUAREA
PERFORMANŢEI

Figura 2.1. Procesul managementului performanţei întreprinderii
Sursa: elaborat de autor [59, p.284]
Controlul performanţei succede evaluarea, conţinând activităţi de elaborare a direcţiilor
de sporire a performanţei întreprinderii. Etapa finală a managementului performanţei se referă la
ajustarea strategiei companiei, care presupune implementarea procedeelor de sporire a
performanţei elaborate la etapa precedentă.
Evaluarea performanţei întreprinderii constituie subiectul diverselor cercetări teoretice şi
empirice, ceea ce a condiţionat formarea diverselor abordări privind evaluarea performanţei
întreprinderii, cele mai relevante, după părerea noastră, sunt: abordarea contabilă, abordarea
financiară, abordarea globală, abordarea bazată pe obiective, precum şi abordările
comportamentală şi cea a părţilor de interes (figura 2.2.).
Abordarea

contabilă

(accounting-based

approach)

presupune

ca

performanţa

întreprinderii să fie evaluată prin intermediul ratelor financiare determinate în baza informaţiei
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furnizate de contabilitatea financiară. Performanţa poate fi evaluată atât printr-un singur criteriu
de evaluare, cât şi prin criterii multiple. Rezultatele obţinute din evaluarea performanţei bazată
pe informaţia contabilă pot fi generalizate şi deţin un grad înalt de comparabilitate. Însă, această
abordare deţine anumite dezavantaje, cum ar fi: dependenţa de legislaţia contabilă (metode de
calculaţie, de reevaluare); posibilitatea manipulării datelor prin alegerea politicii contabile;
sensibilitatea înaltă la fluctuaţiile ratei dobânzii, ratei de schimb şi a inflaţiei, precum şi
utilizarea costului istoric, care reflectă doar performanţa trecută [154].

Figura 2.2. Abordări privind evaluarea performanţei întreprinderii
Sursa: elaborat de autor în baza [67], [154], [212].
Abordarea financiară (financial approach) implică evaluarea performanţei întreprinderii
atât prin intermediul ratelor financiare calculate în baza informaţiei contabile, cât şi în baza
indicatorilor bazaţi pe valoare de piaţă şi cea adăugată. Acestei abordări îi sunt specifice
avantajele şi dezavantajele abordării contabile. Cu toate aceste, utilizarea valorii de piaţă şi a
celei adăugate formează particularităţi suplimentare. Indicatorii bazaţi pe valoarea de piaţă
includ atât valoarea creată de oportunităţile existente, cât şi valoarea oportunităţilor viitoare
ajustate cu nivelul de risc preconizat, iar

indicatorii bazaţi pe valoare adăugată reflectă

câştigurile întreprinderii, după ce costurile de capital asociate sunt deduse, reprezentând valoarea
creată pentru acţionari. Tot aici, constatăm că pentru calcularea performanţei bursiere (indicatori
bazaţi pe valoarea de piaţă) compania trebuie să fie cotată la bursă, ceea ce face imposibil
calcularea acestei dimensiuni a performanţei în cazul întreprinderilor necotate. Indicatorii bazaţi
pe valoarea adăugată pot fi manipulaţi de manageri. În cazul în care recompensa managerilor
depinde de nivelul valorii adăugate (de ex. EVA – valoarea economică adăugată), managerii pot
tinde spre diminuarea costurilor, spre amânarea înlocuirii activelor depreciate în vederea sporirii
nivelului indicatorilor bazaţi pe valoare adăugată.
Conform abordării globale (global approach) performanţa este evaluată atât prin
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intermediul indicatorilor financiari, cât şi prin intermediul indicatorilor non-financiari. Indicatorii
financiari evaluează aspectul cantitativ al performanţei (profitabilitate, valoare de piaţă), iar
indicatorii non-financiari evaluează aspectul calitativ al performanţei (calitate, productivitate,
satisfacţia) angajaţilor, clienţilor, responsabilitatea socială, protecţia mediului). Această abordare
a evaluării performanţei întreprinderii se armonizează cu concepţia dezvoltării durabile, conform
căreia performanţa întreprinderii este descrisă nu doar prin realizarea obiectivelor economice,
dar şi celor sociale, ecologice [67].
Abordarea bazată pe obiective (goal-based approach) prevede ca performanţa să fie
evaluată în funcţie de nivelul în care sunt atinse obiectivele întreprinderii. Această abordare
permite evaluarea performanţei atât a întregii întreprinderi, cât şi a unei subdiviziuni sau a unui
proiect. Însă, evaluarea precisă a îndeplinirii obiectivelor este dificilă, deoarece obiectivele se pot
contrazice sau cele oficiale pot fi diferite de cele operative, de asemenea, datele iniţiale pot fi
excesiv de subiective [154].
Abordarea comportamentală (behavioral approach) presupune ca performanţa să fie
evaluată în funcţie de criterii specifice activităţii (producţie, vânzării). Această abordare se
utilizează pentru evaluarea performanţei individuale, principalul criteriu fiind competenţele
specifice ale postului deţinut de angajat. Performanţa întreprinderii sau a unei subdiviziuni este
determinată aditiv ca suma performanţelor individuale.

Precizie înaltă se obţine în cazul

experimentelor, adică când performanţa este observată direct, dar nu prin metode subiective de
evaluare [154].
Abordarea părţilor interesate (stakeholders approach) prevede ca performanţa să fie
evaluată prin estimarea valorii create pentru acţionari, angajaţi, consumatori, mediu. Această
abordare oferă posibilitatea evaluării satisfacerii intereselor fiecărui grup (consumatori, angajaţi)
relaţionat cu activitatea întreprinderii, ceea ce permite îmbunătăţirea relaţiilor cu diferite grupuri
[212].
Generalizând abordările privind evaluarea performanţei, identificate în literatura de
specialitate, observăm că acestea au anumite aspecte asemănătoare. Astfel, abordarea contabilă,
financiară şi globală prevăd evaluarea aspectului financiar al performanţei întreprinderii, 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
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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 valorii, ceea ce
impune cercetării un grad sporit de subiectivitate.
În acest context, susţinem că evaluarea performanţei financiare reprezintă o componentă
esenţială a managementului performanţei, deoarece aceasta reflectă realizarea obiectivelor
primare ale activităţii întreprinderii, permite generalizarea şi compararea rezultatelor în timp şi
spaţiu, de asemenea, evaluarea performanţei financiare se bazează pe date iniţiale obiective.
Evaluarea performanţei financiare reprezintă nivelul primar de percepere a performanţei
întreprinderii de către acţionari, manageri, angajaţi, creditori, consumatori, furnizori ş.a.. În acest
context, nu subminăm importanţa evaluării aspectului calitativ al performanţei întreprinderii,
doar că evaluarea satisfacţiei clienţilor sau angajaţilor, a calităţii produselor şi serviciilor, a
contribuţiilor către protejarea mediului efectuată izolat de evaluarea performanţei financiare nu
are o valoarea informativă, căci întreprinderea nu poate determina aportul realizării obiectivelor
secundare (satisfacerea angajaţilor) la realizarea obiectivelor primare (crearea de valoare pentru
acţionari). În acest sens, susţinem că evaluarea performanţei financiare reprezintă etapa
principală a evaluării performanţei întreprinderii, care reprezintă o etapă indispensabilă a
managementului performanţei corporative [59, p.288] .
Diversitatea abordărilor privind evaluarea performanţei financiare a condiţionat utilizarea
diferitor metode de evaluare, aplicarea cărora depinde de scopul cercetării. În această ordine de
idei, distingem 4 categorii de bază a metodelor de evaluare: metoda ratelor, metoda scorurilor,
metoda analizei regresionale, metoda analizei multi-criteriale.


Metoda ratelor este cea mai des utilizată în evaluarea performanţei financiare.

Această metodă presupune analiza evoluţiei diferitor dimensiuni ale performanţei unei entităţi.
De asemenea, ratele pot fi comparate cu media pe industrie. Metoda ratelor dezvăluie multă
informaţie despre performanţa financiară a întreprinderii, însă deficienţa de bază este că ratele
permit perceperea evoluţiei dimensiunilor performanţei financiare în parte, pe când o imagine
completă despre realizarea obiectivelor financiare nu este oferită [183, p.14]. Cercetătorii au
propus alte metode de evaluare a performanţei financiare la baza cărora stă metoda ratelor.


Metoda scoring se bazează pe ratele financiare calculate în baza dimensiunilor

identificate anterior ale performanţei financiare şi pe un sistem scalar de atribuire a punctajului.
Rezultatul evaluării prin această metodă este indicele agregat al performanţei financiare, care
denotă nivelul performanţei financiare atins de întreprindere. Se disting două categorii de metode
scoring: metoda scoring cu punctaj şi metoda scoring cu coeficienţi ponderaţi. Metoda scorurilor
cu punctaj constă în stabilirea condiţiilor concrete de atribuire a punctajului pentru fiecare
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dimensiune sau criteriu (ex. scorul lui Piotroski). Metoda scoring cu coeficienţi ponderaţi
presupune atribuirea ponderii fiecărei dimensiuni în funcţie de importanţa acesteia. Ponderea
poate fi atribuită în mod subiectiv la discreţia evaluatorului [4, p.206], dar poate fi determinată
prin metode matematico-statistice [95, p.106], performanţa financiară reprezentând suma
dimensiunilor selectate ponderate. Utilizarea metodelor statistice pentru determinarea ponderii
fiecărei dimensiuni permite eliminarea subiectivismului caracteristic acestei metode, oferind o
pondere mai mare celor dimensiuni ce prezintă o relevanţă mai sporită pentru evaluarea
performanţei financiare. Astfel, aplicarea metodei scoring în evaluarea performanţei financiare,
în opinia noastră, necesită elaborarea unor indicaţii obiective de evaluare a criteriilor, ce vor
minimiza subiectivitatea evaluatorului. De asemenea, în cazul metodei scorului ponderat,
considerăm necesară utilizarea metodelor statistice pentru determinarea importanţei fiecărui
criteriu de evaluare.


Metodele

analizei

regresionale

presupune

determinarea

dimensiunilor

performanţei financiare, care vor fi considerate ca variabile independente, adică nişte predictori
ai variabilei dependente – performanţa financiară. În dependenţă de relaţia dintre variabila
dependentă şi cele independente se alege metoda analizei regresionale liniare sau celei neliniare.
Analiza regresională liniară oferă posibilitatea estimării influenţei factorilor şi realizării unor
previziuni. În acelaşi timp, această metodă necesită cunoaşterea valorii variabilei dependente,
ceea ce impune cercetătorii să utilizeze, ca indicator de reprezentare a performanţei financiare,
ratele de rentabilitate [5, p.34], de rezultate [175] sau cele bursiere [67], confundând în acest fel
două concepte distincte de nivele ierarhice diferite - ex. performanţa financiară şi rentabilitate
(Anexa 5). Metodele de analiză regresională neliniară [180, p.4], [208, p.16] permit determinarea
unui indice agregat al performanţei financiare, evitând suprapunerea conceptelor teoretice
distincte în cercetarea empirică. Variabila dependentă în cazul acestor metode este una calitativă
(dummy), adică cea care preia valori „0” sau „1”, semnificând existenţa sau inexistenţa
fenomenului cercetat la obiectul de observaţie. Aceste metode necesită efectuarea unei clasificări
iniţiale a eşantionului de întreprinderi în vederea împărţirii lor în cel puţin două grupuri
(performante şi neperformante), de acurateţea acestei operaţiuni depinde calitatea estimărilor
performanţei financiare. În baza programelor econometrice sunt efectuate simulări repetate, care
permit identificarea dimensiunilor performanţei financiare la nivelul empiric. Metodele regresiei
neliniare oferă posibilitatea estimării unui indice agregat, care variază în limita [0;1], ceea ce
permite estimarea fenomenului cercetat.


Metodele analizei multi-criteriale sunt utilizate în evaluarea diverselor concepte

economice, inclusiv şi a performanţei financiare, prin determinarea celei mai bune alternative
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dintr-un şir de alternative în baza unui set de criterii [210, p.354]. Rezultatul evaluării în baza
acestor metode este ratingul alternativelor. Astfel, performanţa financiară se evaluează prin
analiza multicriterială în modul următor: sunt identificate obiectele de evaluare, adică
întreprinderile (alternative); sunt stabilite criteriile de evaluare în baza dimensiunilor
performanţei financiare identificate de cercetător; se realizează compararea întreprinderilor în
baza criteriilor stabilite. Metoda analizei multi-criteriale cunoaşte diverse variaţii, dintre care
cele mai des utilizate în evaluarea performanţei financiare sunt:


Metoda AHP sau Procesul de Ierarhizare Analitică este cea mai frecvent

utilizată metodă de analiză multicriterială. Propusă, pentru prima dată, de către cercetătorul
american Saaty T.L. în 1980, această metodă construieşte o structură ierarhică pentru probleme
complexe. În contextul acestei metode, evaluarea performanţei financiare a întreprinderii constă
în [191, p.85-86] (figura 2.3.):
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor
industriale

Scopul

Criterii

Subcriterii

Alternative

Dimensiune (D1)

Indicator
de
evaluare
(D11)

...

...
Indicator
de
evaluare
(D1m)

Întreprindere
industrială (I1)

Dimensiune (Dn)

Indicator
de
evaluare
(Dn1)

...

Indicator
de
evaluare
(Dnm)

Întreprindere
industrială (Ij)

Figura 2.3. Modelul ierarhic de evaluare a performanţei financiare a întreprinderilor
Sursa: Adaptat de autor în baza [228, p.90]
-

Stabilirea scopului evaluării (ex. identificarea celei mai performante întreprinderi

dintr-un eşantion de întreprinderi);
-

Constituirea unei structuri ierarhice, pornind de la scopul decizional de bază

(evaluarea performanţei financiare), continuînd cu nivelul intermediar, ce se referă la obiectivele
sau criteriile decizionale (dimensiunile performanţei financiare) şi finalizînd cu nivelul inferior,
constituit dintr-un set de alternative (eşantion de întreprinderi);
-

Construirea unui set de matrice de comparaţii pe perechi de alternative (asemeni
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unei matrice de corelaţie, în care fiecare întreprindere va fi comparată cu celelalte întreprinderi
după criteriile determinate la etapa precedentă). Pentru realizarea comparaţiei, este necesară o
ierarhie (o scară) numerică, care va indica de câte ori o întreprindere este mai performantă decât
cealaltă în funcţie de un criteriu de evaluare (dimensiune). Autorul acestei metode propune o
scară de la 1-9, în care „1” semnifică nici o diferenţă, iar „9” o diferenţă totală.
-

Rezultatele se însumează pe fiecare obiect de observaţie (întreprindere) şi pe

fiecare criteriu de evaluare, determinându-se, totodată, ponderea rezultatului obţinut în totalul pe
întregul eşantion.
-

În cele din urmă, o funcţie de utilitate este determinată pentru fiecare obiect de

evaluare (întreprindere), care constă în însumarea rezultatelor obţinute în cadrul fiecărui criteriu
(dimensiune) ponderat cu importanţa criteriilor de evaluare. Cea mai performantă întreprindere
din eşantionul cercetat înregistrează cel mai înalt nivel al funcţiei de utilitate.
O variaţie a acestei metode este metoda FAHP sau Procesul Fuzzy de Ierarhizare
Alternativă, care presupune utilizarea numerelor fuzzy triunghiulare în determinarea priorităţilor.
La baza acestei metode stă ideea că preferinţele şi viziunile umane sunt incerte şi nu pot fi redate
prin numere exacte, astfel numerele fuzzy permit soluţionarea problemelor reale cu caracter
incert [196].


Tehnica pentru Ordonarea Preferinţelor după Similaritatea cu Soluţia Ideală

(TOPSIS) reprezintă o altă metodă multicriterială de evaluare a performanţei, care constă în
aranjarea alternativelor în vederea obţinerii celei mai bune selecţii, mai aproape de soluţia ideală.
Astfel, evaluarea performanţei financiare a unui eşantion de întreprinderi, conform metodei
TOPSIS, se realizează după următorul algoritm:
-

Construirea unei matrice de parametri ai criteriilor (dimensiuni ale performanţei)

pentru fiecare alternativă (întreprindere).
-

Matricea obţinută este normalizată, adică adusă la o formă comparabilă, ceea ce

se realizează, deseori, prin normalizare vectorială.
-

Determinarea soluţiei ideale (A+), ceea ce se realizează prin identificarea valorilor

maxime şi a soluţiei non-ideale (A-), prin identificarea valorilor minime pentru toate
dimensiunile performanţei financiare.
-

Determinarea valorii de separare pentru fiecare alternativă (întreprindere) faţă de

soluţia ideală (

) şi cea non-ideală (

), ceea ce se realizează prin calcularea rădăcinii

diferenţei dintre valoarea dimensiunii performanţei al întreprinderii (rij) şi valorii ideale sau nonideale ridicate la pătrat:
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(

)=

(

)=

;

(2.1.)
(2.2.)

Determinarea gradului relativ de apropiere către soluţia ideală prin aplicarea

-

următoarei formule de calcul:
,
-

0<

<1;

(2.3.)

Aranjarea întreprinderilor din eşantion în funcţie de

în ordinea descrescătoare,

astfel cea mai performantă întreprindere din eşantionul cercetat va avea cea mai mare valoare a
gradului de apropiere [111, p.1035-1036].


Metoda Analizei de Acoperire a Datelor sau Data Envelopment Analysis (DEA)

reprezintă o metodă non-parametrică de evaluare a performanţei relative a întreprinderii în
comparaţie cu un eşantion de întreprinderi. Ideea de bază a metodei DEA este identificarea celei
mai performante întreprinderi, care este denumită unitate Pareto-optimă şi considerată standard.
O oarecare întreprindere este considerată DEA Pareto eficientă, dacă nu poate să sporească un
anumit output sau să reducă un anumit input fără ca să reducă celalte outputuri sau să crească
celelalte inputuri. O întreprindere eficientă înregistrează un scor DEA supraunitar, iar o
întreprindere ineficientă obţine un scor DEA subunitar. Această metodă aplicată în cazul
evaluării performanţei financiare a întreprinderilor industriale presupune următorii paşi:
-

Selectarea indicatorilor de evaluare a performanţei financiare ca variabile output

(rentabilitatea economică, profitul net). Variabilele output Y1, Y2 ...Yk se aleg în aşa mod, încât
fiecare dintre acestea să caracterizeze factori pozitivi ai indicelui integral al eficienţei sistemului
cercetat (performanţei financiare a întreprinderii):

(2.4.)
-

Stabilirea indicatorilor în calitate de variabile de input, a căror diminuare va

conduce la sporirea indicatorului agregat al performanţei:

(2.5.)
-

În baza unui şir de m inputuri X1, X2, X3, ... Xm şi k outputuri Y1, Y2, Y3, ... Yk, se

determină eficienţa întregului sistem (performanţa financiară a întreprinderii):
u1*Y1+u2*Y2+uk*Yk)/ u1*X1 + u2*X2 + uk*Xk ,

(2.6.)

în care ui (i=1,2 ... k) – coeficienţi ponderaţi pozitivi, ce caracterizează contribuţia
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fiecărei variabile output la funcţia sumară.
-

Funcţia sumară preia valori între [0,1], oferind posibilitatea aranjării

întreprinderilor în rating în funcţie de performanţa financiară [184].
Cercetările efectuate ne permit să concluzionăm că pentru evaluarea performanţei
financiare a întreprinderii pot fi utilizate diverse metode, de o complexitate şi relevanţă diferită.
Metodele analizei regresionale şi metodele analizei multicriteriale oferă un suport informaţional
mai vast, care permit perceperea integrală a performanţei financiare. Alegerea metodei concrete
de evaluare a performanţei financiare depinde de scopul de cercetare propus. Susţinem că metoda
ratelor şi metoda scoring nu îşi pierd din valoare faţă de celelalte metode, deoarece metoda
ratelor rămâne să fie baza celorlalte metode de evaluare, pe când metoda scoring este mai
accesibilă decât metodele analizei regresionale şi celei multicriteriale, iar subiectivitatea metodei
scoring poate fi redusă prin introducerea unor condiţii logice în atribuirea punctajului sau prin
utilizarea metodelor matematico-statistice în determinarea ponderilor criteriilor de evaluare.
În ordinea de idei expusă, considerăm că indiferent de abordarea şi metoda de evaluare
selectată de către cercetător, prima etapă a evaluării performanţei financiare o constituie
identificarea dimensiunilor acesteia şi structurarea unui sistem de indicatori de evaluare, care va
permite estimarea fiecărei dimensiuni, prin urmare şi a performanţei financiare în ansamblu. În
urma cercetărilor realizate în capitolul anterior am identificat următoarele dimensiuni ale
performanţei financiare: rezultat financiar, rentabilitate, creştere, rotaţia capitalului, stabilitate
financiară, valoarea adăugată, valoarea de piaţă, capacitatea de plată, fluxul de numerar şi
echilibrul financiar.

În continuare ne propunem să structurăm un sistem de măsurare a

performanţei financiare, care va cuprinde un set de indicatori derivaţi de la dimensiunile
performanţei identificate în studiul teoretic:
I) Rezultat financiar, care reflectă capacitatea întreprinderii de a obţine profit. Conform
prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate [83] se disting următorii indicatori de
rezultat financiar:
Venituri din vânzării (VV) reprezintă creşteri a beneficiilor economice rezultate
în urma vânzării produselor fabricate, serviciilor prestate sau a lucrărilor executate.
Profitul brut (PB) reflectă prevalarea veniturilor obţinute din activitatea de bază a
întreprinderii peste costurile suportate pentru producere. Modalitatea de calcul este următoarea:
PB = venituri din vânzării – costul vânzăriilor

(2.7.)

Rezultatul din activitatea operaţională (RAO). Valoarea pozitivă a acestui
indicator semnifică că întreprinderea a generat suficiente venituri din activitatea de bază pentru
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prevalarea peste cheltuielile operaţionale, iar estimarea acestuia se realizează astfel:
RAO = PB + alte venituri operaţionale – cheltuieli de distribuire – cheltuieli administrative –
alte cheltuieli operaţionale

(2.8.)

Rezultatul din alte activităţi (RAA) reprezintă rezultatul altor activităţi ale
întreprinderii, cum sunt: investiţională, financiară şi excepţională. Modalitatea de calcul este
următoarea:
RAA = RAO ± rezultatul din investiţii ± rezultatul din activitatea financiară

(2.9.)

Profitul până la impozitare (PPI) reprezintă rezultatul financiar al întreprinderii
până la achitarea impozitului pe venit, iar calcularea acestuia se realizează astfel:
PPI = RAO + RAA

(2.10.)

Rezultat financiar net. Conţine valoarea rezultatului financiar al întreprinderPN =
PPI – cheltuieli cu impozitul

(2.11.)

Valorile acestor indicatori sunt incluse în situaţia de profit şi pierdere, ceea ce semnifică
că toate întreprinderile, care întocmesc situaţiile financiare, calculează nivelul primar al
performanţei financiare. În acelaşi timp, sistemul de indicatori ai rezultatului financiar permit nu
doar estimarea unei dimensiuni a performanţei financiare, dar şi perceperea factorilor, care au
contribuit la formarea, sporirea rezultatului financiar net sau au afectat capacitatea întreprinderii
de a obţine un rezultat financiar pozitiv.
În opinia noastră, obţinerea rezultatului financiar net pozitiv este condiţia primară pentru
ca o întreprindere să fie considerată performantă, în timp ce rezultatul negativ relevă pierdere şi
reprezintă un semnal al gestiunii financiare defectuoase.
II) Rentabilitate. Începând cu primele cercetări în domeniul evaluării performanţei, am
remarcat că rentabilitatea este indicatorul cel mai des menţionat în literatura de specialitate. În
cadrul primului model de evaluare a performanţei întreprinderii, cercetătorii israelieni Shashua şi
Goldschmidt, propun evaluarea performanţei prin intermediul unui indice agregat calculat
exclusiv în baza indicatorilor financiari, majoritatea din care se referă la ratele rentabilităţii [195,
p.805].
Sursele ştiinţifice autohtone şi străine recunosc ca principalii indicatori ai rentabilităţii:
rentabilitatea vânzărilor, rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară. Esenţa şi formulele
de calcul ale acestora sunt:
Rentabilitatea vânzărilor (ROS) - expresia valorică a eficienţei activităţii de
comercializare a producţiei întreprinderii şi se calculează conform formulei:
ROS = Profitul Brut/ Venitul din vânzării * 100 %
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(2.12.)

Rentabilitatea costurilor (ROC) reflectă eficienţa utilizării resurselor disponibile
în procesul de producţie şi se determină în modul următor:
ROC = Profitul Brut/ Costul vânzăriilor * 100 %

(2.13.)

Rentabilitatea economică (ROA) descrie capacitatea întreprinderii de a genera
profit din utilizarea activelor sale, adică eficienţa utilizării întregului capital:
ROA = Profitul până la impozitare/ Total active * 100 %

(2.14.)

Rentabilitatea financiară (ROE) exprimă eficienţa utilizării capitalului propriu
pentru obţinerea profitului net şi se calculează în următorul mod:
ROE = Rezultatul financiar net/ Capital propriu * 100 %

(2.15.)

Deşi, indicatorii rentabilităţii sunt cei mai des utilizaţi pentru reprezentarea performanţei
financiare, calcularea acestora presupune anumite dezavantaje informaţionale (excluderea
riscului, ignorarea domeniului de activitate şi valorii în timp a banilor ş.a.), care demonstrează că
aceştia nu pot descrie integral performanţa financiară, prin urmare, devine necesară apelarea la
indicatorii altor dimensiuni pentru evaluarea acesteia [51, p.201].
III) Creştere, o altă dimensiune a performanţei financiare, care este considerată, în
special pentru întreprinderile noi, o dimensiune importantă, deoarece creşterea vânzăriilor indică
acceptarea produsului de către piaţă. Printre indicatorii creşterii enumerăm:
Creşterea vânzăriilor (CRVV) reflectă abilitatea întreprinderii de a exploata
oportunităţile pieţei şi a produselor, iar calcularea acesteia se efectuează după următoarea
expresie matematică:
CRVV = (VVn- VVn-1)/ VVn-1-1*100%,

(2.16.)

Unde VV – venitul din vânzării.
Creşterea totalului de active (CRAT) descrie capacitatea continuă a întreprinderii
de creştere a capitalului:
CRAT = (ATn- ATn-1)/ ATn-1-1*100%,

(2.17.)

Unde AT – active totale.
Creşterea profitului net pe acţiune (CRPNACT) conţine o semnificaţie
informaţională înaltă pentru acţionarii majoritari, care sunt cei mai interesaţi în creşterea pe
termen lung a firmei, estimarea acestuia constă în următoarele:
CRPNACT = (PNACTn- PNACTn-1)/ PNACTn-1-1*100%,

(2.18.)

Unde PNACT – profit net pe acţiune.
IV) Rotaţia capitalului. Evaluarea rotaţiei capitalului, ca dimensiune a performanţei
financiare, se realizează prin intermediul estimării vitezei de rotaţie a capitalului, care se
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realizează sau prin indicatori de recuperabilitate (numărul de rotaţii), sau prin indicatori de
perioadă (durata de rotaţie). Modalitatea de calcul a acestora este următoarea:
Numărul de rotaţii ale activelor = venituri din vânzării/ valoarea medie a activelor

(2.19.)

Sau
Durata de rotaţie a activelor = valoarea medie a activelor/ venituri din
vânzării*numărul de zile ale perioadei

(2.20.)

Sistemul de indicatori de estimare a vitezei de rotaţie a capitalului întreprinderii este
format din mai multe nivele de indicatori detaliaţi. Astfel, distingem următorii indicatori derivaţi
de la rotaţia capitalului: rotaţia activelor imobilizate şi rotaţia activelor circulante. Aceştia, la
rîndul său, sunt influenţaţi de factori detaliaţi şi anume: rotaţia imobilizărilor necorporale, rotaţia
imobilizărilor corporale, rotaţia imobilizărilor necorporale, rotaţia stocurilor, rotaţia creanţelor,
rotaţia investiţiilor financiare curente şi rotaţia numerarului.
V) Stabilitatea financiară reprezintă o altă dimensiune a performanţei financiare, care
exprimă structura resurselor financiare pe categorii de surse şi pe termene de exigibilitate, iar
indicatorii utilizaţi pentru estimarea ei sunt:
Rata autonomiei financiare (RAF), semnifică gradul de independenţă financiară
a întreprinderii:
RAF = Capital propriu/ Resurse totale

(2.21.)

Rata stabilităţii financiare (RSF), descrie

gradul de siguranţă al finanţării

întreprinderii şi se calculează în modul următor:
RSF= Capital permanent/ Resurse totale

(2.22.)

Rata îndatorării globale (RÎG) indică capacitatea întreprinderii de contractare a
împrumuturilor noi:
RIG = Datorii totale/ Resurse totale

(2.23.)

Rata îndatorării la termen (RÎT) indică capacitatea întreprinderii de contractare
a împrumuturilor pe termen lung noi:
RIT = Datorii pe termen lung / Capital permanent

(2.24.)

Coeficientul de levier (KLF) reflectă proporţia dintre capitalul împrumutat şi cel
propriu:
KLF = Datorii pe termen lung/ Capital propriu

(2.25.)

VI) Valoarea adăugată, o altă dimensiune a performanţei financiare, reprezintă
excedentul încasărilor peste valoarea consumurilor intermediare (provenite de la terţi), creată
prin valorificarea resurselor tehnice, umane şi financiare ale întreprinderii [27, p.75]. În practica
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economică occidentală, se consideră ca cel mai reprezentativ indicator al creării de valoare –
indicatorul valorii economice adăugate EVA, propus de General Motors în anul 1920 şi
reintrodusă în evaluarea performanţei întreprinderii în anii 1980 de către firma de consultanţă
Stern-Stewart & Co [65, p.162]. Însă, aplicare acestui indicator este foarte complicată, deoarece
este necesar de întreprins circa 160 de ajustări la indicatorii din formula de calcul, lista integrală
a cărora fiind ţinută în secret de către autorii conceptului EVA [65, p.165]. În acest context, am
recurs la determinarea simplificată a indicatorului valorii adăugate:
VA = valoarea producţiei fabricate – consumul intermediar
VII) Valoarea de piaţă.

(2.26.)

Atât în cercetările occidentale [110], cât şi în cele româneşti

[65] se întâlneşte identificarea performanţei financiare a întreprinderii cu cea bursieră, utilizând
pentru estimarea performanţei indicatorul rentabilităţii totale a acţionarilor (TSR). În opinia
noastră, performanţa financiară şi cea bursieră sunt concepte distincte, performanţa bursieră
fiind mai restrânsă şi mai inferioară, în esenţa sa, reprezentând (sau constituind) doar o
dimensiune a performanţei financiare. Printre principalii indicatori, ce descriu valoarea de piaţă a
întreprinderii se regăsesc următorii:
Profitul net pe acţiune reflectă valoarea creată pentru acţionari, însă acesta
conţine anumite deficienţe informaţionale: valoarea lui depinde de politica contabilă a
întreprinderii, în calculul său nu se consideră costul de oportunitate a capitalului şi se ignoră
valoarea în timp a banilor. Formula de calcul al acestui indicator este:
PNACT= Profitul net/ Numărul de acţiuni

(2.27.)

Rata „preţ/profit” arată cât este dispus să plătească investitorul potenţial pentru o
unitate bănească (1 leu) de profit net obţinut de întreprinderea emitentă a acţiunilor, relevând
aprecierea investitorilor asupra potenţialului emitentului să genereze profituri. Acest indicator se
calculează astfel:
PER = Preţ de piaţă pe o acţiune/ Profit pe acţiune

(2.28.)

Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea de piaţă a unei companii cotate la
bursă, exprimând opinia publică privind valoarea netă a companiei, dar nu valoarea reală a
acesteia. Capitalizarea bursieră se determină în baza următoarei expresii matematice:
CB = Preţul curent al acţiunii* numărul de acţiuni emise de companie

(2.29.)

Performanţa bursieră a întreprinderii (PBR):
PBR = Valoarea de piaţă a acţiunii/ Valoarea contabilă a acţiunii
Valoarea supraunitară a indicatorului

(2.30.)

indică o creare de valoare pentru acţionari,

deoarece preţul acţiunilor este superior valorii contabile a acţiunilor emise.
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Dificultatea calculării indicatorilor valorii de piaţă în contextul Republicii Moldova
constă în aceea că doar şase companii (2014) sunt listate la Bursă de Valori a Republicii
Moldova, ceea ce înseamnă că preţul de tranzacţionare este în permanenţă determinat şi publicat
indiferent de volumul tranzacţionat, pe când preţul de piaţă a acţiunilor la celelalte societăţi pe
acţiuni admise spre tranzacţionare este accesibil, doar dacă cu valorile mobiliare ale acestora se
efectuează tranzacţii. Astfel, determinarea valorii de piaţă a acţiunilor, care conform Regulilor
Bursei de Valori, este definită ca „preţul mediu ponderat înregistrat în cadrul tranzacţiilor
efectuate în regim de licitaţii pe piaţa bursieră în ultimele 6 luni”, devină imposibilă pentru
societăţile, a căror valori mobiliare nu au fost tranzacţionate câteva perioade de gestiune. În
căutare soluţionării acestei probleme, apărute în cadrul evaluării valorii de piaţă, am recurs la
studierea bazei legislative, ce reglementează atât piaţa bursieră primară [37], cât şi cea secundară
[38]. Actele de reglementare a circulaţiei valorilor mobiliare fac referinţe la prevederile legii
privind piaţa de capital, care prevede trei modalităţi de stabilire a preţului de piaţă (echitabil):
preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare
derulării ofertei;
valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii
financiare;
valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator
independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare [42 art.23, p.2].
În acest context, menţionăm că alternativa preţului de piaţă a acţiunilor pentru societăţile,
a căror acţiuni nu au fost tranzacţionate o perioadă mai mare de 12 luni, este considerată
valoarea activelor nete pe o acţiune.
VIII) Capacitatea de plată, ca dimensiune a performanţei financiare, este evaluată prin
următorii indicatori:
Lichiditatea curentă (LC) arată dacă întreprinderea dispune de active circulante
suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt în sumă deplină, iar modalitatea de calcul
este următoarea:
Lc = Active circulante/ Datorii curente

(2.31.)

Lichiditatea intermediară (LI) reflectă cota datoriilor pe termen scurt pe care
întreprinderea este capabilă să le achite prin mobilizarea mijloacelor băneşti, investiţiilor pe
termen scurt şi creanţelor pe termen scurt:
Li = (Active circulante-stocuri)/ Datorii curente

(2.32.)

Lichiditatea rapidă (LR)caracterizează cota datoriilor pe termen scurt, pe care
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întreprinderea este capabilă să le achite imediat utilizând numai mijloace băneşti disponibile la
moment şi se calculează astfel:
Lr = Mijloace băneşti/ Datorii curente

(2.33.)

Rata solvabilităţii generale (RSG) exprimă capacitatea întreprinderii de a face
faţă datoriilor pe o perioadă mai lungă de timp:
RSG = Active totale/Datorii totale

(2.34.)

Indicatorii capacităţii de plată se caracterizează prin anumite particularităţi şi anume:
-

indicatorii calculaţi

pe baza informaţiei din rapoartele financiare nu reflectă

posibilitatea firmei să obţină lichidităţi suplimentare, prin utilizarea liniilor de credit sau altor
instrumente de creditare reînnoibile. Astfel, nivelul actual al lichidităţii este subestimat.
-

valoarea de referinţă sau nivelul optim variază semnificativ în teoria şi practica

financiară [49, p.50].
Astfel, ţinem să menţionăm că pentru aprecierea relevantă a lichidităţii întreprinderii, ca o
dimensiune a performanţei, este necesar să se specifice nivelul optim pe domenii şi subdomenii,
adică pe industrii în contextul unei economii naţionale concrete [86, p.33].
IX) Fluxul de numerar, o altă dimensiune a performanţei financiare, furnizează
informaţie relevantă privind sursele de provenienţă şi utilizarea capitalului financiar a entităţii.
Indicatorii fluxului de numerar permit aprecierea capacităţii întreprinderii de a genera fluxuri
viitoare de numerar în cadrul activităţii întreprinderii. Prin faptul că fluxul de numerar oferă
investitorilor informaţie complementară rezultatului, indicatorii acestuia reprezintă buni
estimatori ai performanţei financiare. În acelaşi timp, menţionăm că fluxul de numerar are o
utilitate semnificativă nu doar pentru investitorii ce încearcă sa-și asigure veniturile viitoare din
dividende, ci și pentru managerii care investesc timp și energie în procesele de planificare.
Printre principalii indicatori ai fluxului de numerar se disting:
Rata fluxului de numerar operaţional (RFNO) furnizează informaţia privind
principala sursa de finanţare a producţiei, a investiţiilor şi de achitare a dividendelor către
actionari. Măsurând ponderea fluxului de numerar generat de activitatea operaţională a
întreprinderii în totalul fluxului de numerar, cercetătorul obţine o imagine privind fluxurile de
numerar generate de toate activităţile întreprinderii, identificând ariile care generează flux net
pozitiv şi cel negativ:
RFNO = Fluxul net de numerar operaţional/ Fluxul net de numerar global

(2.35.)

Rata de acoperire a datoriilor cu fluxul de numerar operaţional (RDFNO) oferă
informaţie despre managementul capitalului împrumutat al întreprinderii, iar modalitatea de
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calcul fiind următoarea:
RDFNO = Fluxul net de numerar operaţional/ Datorii totale

(2.36.)

Rata de acoperire a capitalului propriu cu fluxul de numerar operaţional
(RCFNO) indică eficienţa utilizării capitalului propriu al entităţii pentru generarea fluxului de
numerar operaţional, de aceea se recomandă calcularea acestui indicator paralel cu indicatorului
rentabilităţii financiare:
RCFNO = Fluxul net de numerar operaţional/ Capital propriu

(2.37.)

Rata de acoperire a activelor cu fluxul de numerar operaţional (RAFNO) indică
cum entitatea îşi utilizează capitalul economic pentru a genera fluxuri de numera, estimându-se
după următoarea expresie matematică:
RAFNO = Fluxul net de numerar operaţional/ Total active

(2.38.)

X) Echilibrul financiar, ca o dimensiune a performanţei financiare, este evaluat prin
indicatorii fondului de rulment, determinaţi atât în valori absolute, cât şi relative. Fondul de
rulment semnifică o „marjă de siguranţă” a situaţiei financiare a întreprinderii, care constă în
respectarea unei reguli „de aur” a managementului financiar – finanţarea integrală a
imobilizărilor şi a unei părţi din resurse circulante cu surse stabile [87, 262]. Principalii
indicatori relativi a echilibrului financiar sunt:
Rata fondului de rulment (RFR) estimează, în termeni relativi, marja de
siguranţă a întreprinderii, impusă de diferenţele existente între sumele de încasat şi cele de plătit,
precum şi de decalajul ce poate să aparea între termenul de transformare a capitalului în bani şi
durata medie în care datoriile devin exigibile. Valoarea supraunitară a indicatorului arată că
fondul de rulment este pozitiv:
RFR = Capital permanent/ Active imobilizate

(2.39.)

Rata fondului de rulment propriu (RFRP) reflectă nivelul de finanţare proprie a
imobilizărilor, nivelul optim se consideră o valoare supraunitară, exprimând în termeni relativi
un indicator echivalent cu cel al fondului de rulment propriu în valoare absolută. Modalitatea de
calcul al acestuia este următoarea:
RFRP = Capital propriu/ Active imobilizate

(2.40.)

Rata de finanţare a activelor circulante (RFAC) permite dimensionarea fondului
de rulment şi stabilirea celei mai adecvate strategii de finanţare a activelor circulante. Estimarea
acestui indicator se efectuează după următoarea expresie matematică:
RFAC= Fond de rulment/ Active circulante

(2.41.)

Rata de finanţare a stocurilor (RFS) permite dimensionarea fondului de rulment
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şi stabilirea celei mai adecvate strategii de finanţare a stocurilor. Calcularea acestui indicator se
realizează astfel:
RFS = Fond de rulment/ Stocuri

(2.42.)

Odată identificat, sistemul de indicatori de evaluare a performanţei financiare (ANEXA
6) este utilizat în estimarea dimensiunilor acesteia, iar ratele financiare calculate vor servi la
evaluare prin orice metodă selectată la discreţia cercetătorului. Identificarea variabilelor
sistemului de evaluare trebuie să se efectueze după criteriul relevanţei în vederea formulării celui
mai pertinent sistem de evaluare a performanţei financiare, care va răspunde necesităţilor
utilizatorilor de informaţie, precum şi obiectivelor de evaluare.
Complexitatea conceptului performanţă financiară a generat fundamentarea unui cadru
metodologic polivalent de evaluare a acesteia, ce cuprinde diverse abordări şi metode de
evaluare. Indiferent de metoda selectată, cercetătorul urmează să structureze un sistem de
indicatori de evaluare a performanţei financiare prin prisma dimensiunilor sale.
În concluzie menţionăm că, evaluarea performanţei financiare reprezintă o activitate
obligatorie pentru managementul întreprinderii, ce oferă un suport informaţional relevant pentru
identificarea locului pe care îl ocupă în cadrul economiei în ansamblu, ramurii de activitate, a
factorilor pozitivi ai performanţei financiare în vederea elaborării unor strategii complexe şi
eficiente pentru un mediu hiper-competitiv.
Considerăm că în prezent, evaluarea performanţei financiare prin prisma ratelor
financiare nu permite distingerea întreprinderilor performante de cele neperformante. Este
necesar construirea (elaborarea) unui indicator agregat, care să surprindă cele mai relevante
dimensiuni ale performanţei financiare, oferind o imagine integră a acesteia.
2.2. Raţionamente privind estimarea efectelor rotaţiei capitalului

asupra

performanţei financiare
Cercetările efectuate în subcapitolele anterioare ale prezentei lucrări demonstrează rolul
definitoriu al rotaţiei capitalului în procesul creării valorii adăugate, prin urmare şi aportul
accelerării vitezei de rotaţie a capitalului la sporirea performanţei financiare. În acest context, ne
propunem, în acest subcapitol, să atingem unul din obiective-cheie ale cercetării noastre şi
anume: reflectarea interdependenţei dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară. În
continuare, în efortul realizării obiectivului prestabilit, prezentăm modelele ce estimează efectele
rotaţiei capitalului.
Modelul Du Pont este unul din cele mai cunoscute modele ce reflectă efectele rotaţiei
capitalului. Conform acestui model, rentabilitatea este descompusă în factori detaliaţi, printre
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care se identifică şi rotaţia capitalului.
Corporaţia Du Pont a creat modelul său pentru analiza rentabilităţii financiare încă în
1920. Aproape un secol mai târziu acest model rămâne să fie actual, fiind pe larg aplicat în
practica financiară. Distingem două variante a modelului Du Pont şi anume: modelul Du Pont cu
3 factori (three-step model) şi modelul Du Pont cu 5 factori (five-step model) [176, p. 38-39].
Modelul Du Pont cu 3 factori presupune descompunerea ratei rentabilităţii financiare
(ROE) în următorul mod:
(2.43.)
Această descompunere permite identificarea factorilor detaliaţi a rentabilităţii financiare:
sau

(2.44.)

Unde: MN – marja netă de profit;
NRAT – numărul de rotaţii a capitalului;
RAT – durata de rotaţie a capitalului;
PrF – pârghia financiară (multiplicatorul capitalului propriu).
Modelul clasic a fost extins până la 5 factori, luând în considerare costul capitalului
împrumutat şi mărimea impozitelor aferente profitului obţinut. În acest context, rata rentabilităţii
financiare se descompune în:
;

(2.45.)

Unde: EBIT – profitul până la plata dobânzii şi până la impozitare;
VV – venituri din vânzării;
– valoarea medie a activelor totale;
Cd – cheltuieli cu dobânda;
Cimp – cheltuieli cu impozitul pe venit;
CP – capitalul propriu.
Astfel, modelul DuPont cu 5 factori preia următoarea formă:

Sau

(2.46.)

Unde: MEBIT – marja de profit până la plata dobânzii şi a impozitului;
NRAT – numărul de rotaţii a capitalului;
RAT – durata de rotaţie a capitalului;
PrD – presiunea dobânzii (interest burden);
EF – eficienţa fiscală;
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PrF – pârghia financiară (multiplicatorul capitalului propriu).
În cadrul modelului Du Pont, indiferent de numărul de factori de influenţă, rotaţia
capitalului se prezintă ca un factor pozitiv al rentabilităţii, întrucât accelerarea rotaţiei
capitalului determină sporirea rentabilităţii întreprinderii, determinând, prin urmare, sporirea
performanţei financiare. Efectele rotaţiei capitalului asupra rentabilităţii financiare se estimează
prin următoarea expresie:
Efectele rotaţiei capitalului asupra ROE = MN1 * PrF1 * (NRAT1-NRAT0)

(2.47.)

Descompunerea ratelor de rentabilitate prezentată în cadrul modelului DuPont a inspirat
mai mulţi cercetători spre o divizare în factori detaliaţi a rezultatului financiar. Astfel a procedat
un grup de cercetători autohtoni în frunte cu economistul Ţiriulinicova N. [89, p. 183], care
propun prezentarea relaţiei rotaţia capitalului-rezultat financiar sub următoarea expresie
matematică:
(2.48.)
Unde:VV – venituri din vânzării;
– valoarea medie a activelor totale.
Conform acestei expresii determinăm efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului
financiar al tuturor activităţilor întreprinderii:
Profitul brut este determinat de valoarea medie a activelor totale (

), de

rentabilitatea vânzăriilor (ROS) şi de rotaţia capitalului (NRAT – numărul rotaţiilor, RAT –
durata de rotaţie):
sau
Rezultatul din activitatea
activelor totale (

(2.49.)
operaţională este influenţat de valoarea medie a

), de marja operaţională (MO) şi de rotaţia capitalului (NRAT – numărul

rotaţiilor, RAT – durata de rotaţie):
sau

(2.50.)

Rezultatul financiar net va fi determinat de valoarea medie a activelor totale (

),

de marja netă (MN) şi de rotaţia capitalului (NRAT – numărul rotaţiilor, RAT – durata de
rotaţie):
sau

(2.51.)

În cadrul modelului factorial al rezultatului financiar, rotaţia capitalului se prezintă ca un
factor pozitiv al indicatorilor rezultatului financiar, întrucât accelerarea rotaţiei capitalului
determină sporirea acestora, contribuind, prin urmare, sporirea performanţei financiare. Efectele
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rotaţiei capitalului asupra profitului brut se estimează prin următoarea expresie:
Efectele rotaţiei capitalului asupra PB =

* ROS1*(NRAT1-NRAT0)

(2.52.)

Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului activităţii operaţionale se calculează în
următorul mod:
Efectele rotaţiei capitalului asupra RAO =

* MO1*(NRAT1-NRAT0)

(2.53.)

Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului financiar net se determină astfel:
Efectele rotaţiei capitalului asupra RFN =

* MN1*(NRAT1-NRAT0)

(2.54.)

Modelul ciclul conversiei numerarului, care permite realizarea analizei dinamice a
capacităţii de plată prin prisma indicatorilor rotaţiei capitalului, reprezintă un alt model de
estimare a efectelor rotaţiei capitalului. Ciclul de conversie a numerarului se estimează în modul
următor:
Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rotaţie a stocurilor + Durata de rotaţie a
creanţelor – Durata de rotaţie a datoriilor comerciale pe termen scurt

(2.55.)

Analiza în dinamică a ciclului de conversie a numerarului dezvăluie efectele rotaţiei
stocurilor şi a creanţelor asupra capacităţii de plată pe termen scurt a întreprinderii.
O altă cercetare a efectelor rotaţiei capitalului este prezentată în studiul cu privire la
relaţia rotaţia capitalului-capacitatea de plată. Un grup de cercetători din Federaţia Rusă, în
frunte cu economistul Slobodnyak I.A. [232, p. 183],

au realizat o serie de transformări

matematice, dintre rotaţia capitalului circulant şi lichiditatea curentă. Premisa acestei cercetări a
constituit problemele analizei capacităţii de plată a întreprinderilor, care au constat în aceea că
evaluarea capacităţii de plată se rezumă la indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii utilizaţi la scara
mondială, dar care sunt interpretaţi extrem de diferit. Astfel, analizând capacitatea de plată a
unei, cercetătorul este frustrat de un şir vast de intervale optime propuse în literatura de
specialitate. Aceasta generează necesitatea următoarelor:


cercetarea la nivel empiric, pentru fiecare economie naţională concretă şi chiar

domeniul industrial prestabilit, a intervalelor optime a indicatorilor capacităţii de plată;


implicarea altor dimensiuni a performanţei financiare în analiza capacităţii de

plată a întreprinderilor industriale.
În acest context, cercetătorii ruşi recurg la analiza relaţiei dintre rotaţia capitalului
circulant şi rotaţia datoriilor curente cu indicatorul lichidităţii curente, presupunând că
întreprinderea, a cărei rotaţia capitalului circulant este rapidă, poate să-şi permită reducerea
mărimii acestuia pentru o anumită zi, deoarece capitalul circulant existent va fi suficient pentru
onorarea obligaţiilor curente.
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Pornind de la calcularea ratei lichidităţii curente, care se determină prin raportarea
activelor circulante la datorii curente, şi ideea că în această formulă se utilizează datele de la
sfârşitul perioadei de gestiune, transcriem expresia matematică de calcul al lichidităţii curente în
următorul mod:
→

;

(2.56.)

Unde: LC – rata lichidităţii curente;
AC – active circulante;
DC – datorii curente;
AC sf.p. – active circulante la sfârşitul perioadei;
DC sf.p. – datorii curente la sfârşitul perioadei.
În continuare reamintim expresiile matematice, ce redau calcularea rotaţiei capitalului
circulant şi a valorii medii a activelor circulante:
şi

;

(2.57.)

Unde: NRAC – numărul de rotaţii a activelor circulante;
VV – venitul din vânzări;
– valoarea medie a activelor circulante;
AC în.p. – active circulante la începutul perioadei.
Ştiind ritmul creşterii activelor circulante (Rcac

=

ACsf.p./ACîn.p.) putem întreprinde

anumite modificări, transcrind expresia matematică de calcul al lichidităţii curente:
→

→

(2.58.)

Realizând aceeaşi transformare pentru datoriile curente, obţinem următoarea expresie
matematică de calcul a ratei lichidităţii curente:
→
Unde:

;

(2.59.)

– valoarea medie a datoriilor curente;
Rcdc – ritmul de creştere a datoriilor curente.

Înlocuind valoarea medie a activelor circulante şi a datoriilor curente prin expresia de
calcul a rotaţiei, obţinem următoarea expresie a relaţiei rotaţia capitalului-capacitate de plată:
→

;

(2.60.)

Unde: NRDC – numărul de rotaţii a activelor circulante.
Din expresia matematică obţinută (2.60.) constatăm că rata lichidităţii curente
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diminuează odată cu accelerarea vitezei de rotaţie a activelor circulante, cu condiţia că valoarea
acestora va creşte (Rcac>1).
Din cele expuse, concluzionăm că accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului circulant,
determină diminuarea ratei lichidităţii curente, ceea ce semnifică că nevoia întreprinderii de a
deţine mai multe active circulante în vederea asigurării capacităţii de plată curente diminuează.
Astfel, rotaţia capitalului manifestă o influenţă pozitivă asupra capacităţii de plată a
întreprinderii, contribuind prin aceasta la sporirea performanţei financiare.
Într-o generalizare a reflecţiilor expuse în acest paragraf, deducem că cercetările realizate
până în prezent privind efectele rotaţiei capitalului se rezumă la studierea relaţiei acesteia cu
diverse dimensiuni ale performanţei financiare, cum sunt: rentabilitate, rezultat financiar şi
capacitate de plată. Astfel, constatăm că efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare necesită să fie cercetate atât la nivel conceptual, cât şi metodologic, ceea ce necesită
elaborarea unei metodologii de evaluare a performanţei financiare ce va permite estimarea
nivelului global al acesteia.

2.3. Concluzii la capitolul 2
Studiul literaturii de specialitate referitor la metodele de evaluare a performanţei financiare
şi a interdependenţei dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară au permis formularea
următoarelor concluzii:
1. 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.
2. Cercetarea stadiului actual al dezvoltării metodologiei de evaluare a performanţei
financiare a permis să identificăm şase abordări ştiinţifice: abordarea contabilă, abordarea
financiară, abordarea globală, abordarea bazată pe obiective, abordarea comportamentală şi cea a
părţilor de interes. Diversitatea abordărilor privind evaluarea performanţei financiare a
condiţionat utilizarea diferitor metode de evaluare, aplicarea cărora depinde de scopul cercetării.
În această ordine de idei, distingem 4 categorii de bază a metodelor de evaluare: metoda ratelor,
metoda scorurilor, metoda analizei regresionale, metoda analizei multi-criteriale.
3. Alegerea metodei concrete de evaluare a performanţei financiare depinde de scopul
cercetării propus. Susţinem, totodată că metoda ratelor rămâne să fie baza celorlalte metode de
evaluare, de aceea considerăm că, indiferent de abordarea şi metoda de evaluare selectată de
către cercetător, prima etapă în procesul evaluării performanţei financiare o constituie
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identificarea dimensiunilor acesteia şi structurarea unui sistem de indicatori de evaluare, capabili
să surprindă cele mai importante dimensiuni ale acesteia: rentabilitatea, lichiditatea şi capacitatea
de plată, echilibrul financiar, capacitatea entităţii de adaptare la cerinţele pieţei în care operează,
etc.
4. Potrivit unor cercetări empirice realizate pe piaţa americană (modelul Du Pont, ciclul
de conversiune a numerarului), pe piaţa Rusiei, României, R. Moldovei, etc. s-a demonstrat
existenţa unei relaţii pozitive între performanţa financiară şi rotaţia capitalului. Potrivit
cercetărilor în acest domeniu, sporirea vitezei de rotaţie a capitalului unei entităţi economice
poate duce la o creştere a rentabilităţii, asigură lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii, la
sporirea fluxului net de numerar, care ulterior fiind fructificat în activităţi rentabile poate avea
aşteptări de a obţine o performanţă financiară sustenabilă.
5. Cercetarea legăturilor şi interdependenţelor existente între performanţa financiară şi
rotaţia capitalului ne permit să concluzionăm 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.
Pornind de la problemele identificate în primele două capitole ale tezei, care studiază
aspectele conceptuale şi metodologice ale evaluării efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare a întreprinderii, formulăm următorul scop al lucrării: elaborarea unui
indice agregat care să permită aprecierea performanţei financiare, pornind de la dimensiuni
multiple ale acesteia şi evidenţierea modului în care viteza de rotaţie a capitalului influenţează
nivelul performanţei financiare a întreprinderilor industriale. În vederea atingerii scopului
stabilit, cercetarea s-a axat pe două obiective majore, şi anume:
-

elaborarea unui indice agregat al performanţei financiare în concordanţă cu
caracterul multidimensional al acesteia;

-

dezvoltarea unei metodologii de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare în ansamblu, care va permite stabilirea direcţiilor de
sporire a performanţei financiare prin prisma accelerării rotaţiei capitalului.

Luând în considerare tematica abordată, problema de cercetare urmăreşte 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
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financiare prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului.
Direcţiile de soluţionare a problemei de cercetare. În vederea rezolvării problemei
enunţate se vor analiza domeniile industriale strategic importante pentru economia naţională,
urmărindu-se, pe parcursul întregului proces, relevarea relaţiei rotaţia capitalului – performanţă
financiară şi identificarea posibilităţilor de sporire a performanţei financiare prin prisma
accelerării vitezei de rotaţie a capitalului.
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III. ANALIZA EFECTELOR ROTAŢIEI CAPITALULUI ASUPRA PERFORMANŢEI
FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Situaţia actuală privind performanţa financiară a întreprinderilor industriale
Sectorul industrial actual al Republicii Moldova îşi începe activitatea din anii 60 ai
secolului XX, odată cu înglobarea acestuia în complexul industrial sovietic. În categoria
ramurilor, considerate prioritare, se includeau domeniile de prelucrarea a materiei prime
agricole, de producere a tehnicii agricole, a utilajelor din industria uşoară şi celor ale industriei
electronice şi constructoare de aparate. Odată cu declararea independenţei, începe o altă etapă a
dezvoltării industriale. Trecerea la propria politică industrială, necesitatea soluţionării unui şir
imens de probleme social-economice au afectat dezvoltarea industrială a ţării, ceea ce
demonstrează necesitatea realizării unui alt obiect al prezentei lucrări şi anume cel de analiză a
stării actuale a performanţei financiare a întreprinderilor industriale.
Prin urmare, în 1996 a fost aprobată „Concepţia Politicii Industriale a Republicii
Moldova pe anii 1996-2000" [39], în cadrul căreia se menţionează că obiectul principal al
politicii industriale devine „asigurarea viabilităţii industriei şi competitivităţii mărfurilor
industriale moldoveneşti pe pieţele internă şi externă”. Această concepţie stabilea ca prioritate
dezvoltarea ramurilor cu tehnologii avansate şi cu un volum mare de muncă din industria de
prelucrare (industria uşoară, industria constructoare de maşini), în vederea orientării acestora
spre export [54, p.242].
În cadrul Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015, aprobată
prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1149 din 05.10.2006 [84], se prevede o
divizare a ramurilor industriale, în funcţie de prioritate şi potenţial, în patru grupe, după cum
urmează:
I. genuri de activitate bazate preponderent pe materie primă locală şi destinate, cu
excepţia industriei alimentare, pentru piaţa internă:

industria alimentară,

recuperarea

deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile, producţia altor produse din minerale nemetalice,
industria de cosmetică şi parfumerie; fabricarea elementelor de tâmplărie pentru construcţii,
producţia ambalajului din lemn.
II. genuri de activitate bazate pe materie primă, articole de completare de import, cu grad
înalt de competitivitate: fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte,
tăbăcirea şi prepararea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj, producţia încălţămintei; producţia
de maşini şi echipamente.
III. genuri de activitate bazate pe materie primă, articole de completare de import cu grad
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redus de competitivitate: producţia de mobilier; fabricarea produselor chimice, fabricarea
hârtiei şi cartonului, produselor din masă plastică şi articolelor finite din metal.
IV. domenii scientointensive, care necesită realizarea programelor speciale de restructurare,
precum şi a programelor de atragere a investiţiilor: tehnologii informaţionale; construcţia de
aparate şi instrumente.
Importanţa dezvoltării capacităţii industriale pentru economia naţională nu poate fi
subestimată, aceasta fiind argumentată prin datele statistice privind formarea volumului de
producţie. Conform datelor din figura 3.1. observăm că principalele activităţi, ce participă la
formarea volumului de producţie al Republicii Moldova sunt următoarele: industria prelucrătoare
(23,9 %), comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (12,7 %), agricultura, economia vânatului şi
silvicultura (12,5%), transporturi şi comunicaţii (12%) şi construcţii (8,6 %) [57, p.250].

Figura 3.1. Contribuţia activităţilor economice la formarea volumului producţiei, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Cea mai mare pondere în formarea volumul de producţie îi revine industriei
prelucrătoare, care în decursul ultimelor ani are o tendinţă de sporire, ceea ce indică importanţa
majoră a industriei prelucrătoare pentru creşterea economică. În ceea ce priveşte, contribuţia la
formarea produsului intern brut, industria prelucrătoare se include în primele trei activităţi
economice, care contribuie cel mai semnificativ la formarea PIB. Astfel contribuţia sa atinge
nivelul de 12,1 % (2014), urmată de comerţul cu amănuntul (13,7%) şi agricultura (13 %). De
asemenea, evidenţiem că, în ultimii cinci ani, tendinţa este ascendentă.
Analiza structurală a industriei prelucrătoare denotă că ponderea cea mai mare îi revine
industriei alimentare – 36 %, aceasta se explică prin aceea că produsele fabricate în cadrul
acestei industrii sunt de necesitate vitală şi importanţa lor nu are tendinţa de reducere. De
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asemenea, observăm că pondere mai mică, dar semnificativă faţă de celelalte industrii o deţine
producţia altor produse din minerale nemetalice – 11 %. Pe lângă acestea observăm că industria
textilă şi cea a îmbrăcămintei deţin ponderi notabile – circa 5 %. La polul opus se află industria
chimică, care deţine o pondere de 3 % în total producţie indistriei prelucrătoare, celelalte ramuri
industriale deţin o cotă de 31 % (figura 3.2.) [58, p.251].
Industria alimentară
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31%

Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
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Fabricarea echipamentelor electrice
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Figura 3.2. Structura producţiei industriei prelucrătoare pe anul 2015, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova[Anexa 7]
Importanţa strategică a industriilor se apreciază nu doar în funcţie de contribuţia la
volumul de producţie industriale, dar şi în dependenţă de volumul producţiei exportate de o
anumită industrie. Astfel, analiza evoluţiei structurii exporturilor (figura 3.3.) a permis să
determinăm că principalele categorii de produse exportate sunt: produsele vegetale – 25, 51 %,
produse alimentare, băuturi alcoolice, tutun – 15,42 %, materiale textile şi articole din acest
material – 113,92 %, maşini şi aparate, echipamente electrice – 15,02 %. Aceste categorii de
produse constituie circa 75 % din totalul exporturilor.
Structura produselor alimentare exportate pe anul 2015 indică că cea mai mare pondere îi
revine băuturilor – 52,76 % (Anexa 8), ceea ce relevă importanţa industriei băuturilor pentru
economia naţională, accentuând, în acelaşi timp, dependenţa acestei industrii de situaţia
geopolitică din regiune. Sporirea gradului de independenţă a industriei băuturilor poate fi
realizată prin diversificarea pieţei de desfacere în aşa măsură încât dependenţa de o anumită ţară
să fie cât mai redusă.
Analiza comparativă a exporturilor faţă de importuri la principalele patru categorii de
produse dezvăluie că doar în cazul produselor ale regnului vegetal şi parţial în cazul produselor
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alimentare, exporturile prevalează importurile, pe când balanţa comercială externă la celelalte
două categorii este negativă. Această situaţie este influenţată de doi factori: concurenţă înaltă a
produselor importate bazată pe accesibilitate sporită (preţuri mai joase) şi direcţionarea
producătorilor autohtoni spre export, determinând consumatorii locali să recurgă la produsele
importate (industria covoarelor), aceasta fiind cauzată, în mare parte de neconcordanţa dintre
preţurile produselor industriale şi nivelul de trai al populaţiei (Anexa 8).
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Figura 3.3. Evoluţia structurii exporturilor pe anii 2011-2015, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
Analiza structurii producţiei industriei prelucrătoare şi a exporturilor denotă că
principalele produse ale industriei prelucrătoare, a căror importanţă constă nu doar în satisfacerea
necesităţilor vitale ale consumătorilor autohtoni, dar care prezintă şi un potenţial strategic pentru
ţară sunt următoarele: producţia băuturilor, a industriei uşoare, precum şi industria maşinilor,
echipamentelor şi aparatelor. Cercetarea evoluţiei exporturilor ale acestor produse în comparaţie
cu nivelul importurilor, indică că categoriile strategice de produse nu reuşesc să fie destul de
competitive pe piaţa autohtonă. În opinia noastră, sporirea nivelului performanţei financiare va
contribui la sporirea competitivităţii activităţii întreprinderilor industriale. În opinia noastră,
sporirea competitivităţii întreprinderilor industriale va contribui la sporirea nivelului
performanţei financiare.
Informaţia prezentată în tabelul 3.1. relevă că industriile cercetate deţin ponderi
semnificative în industria prelucrătoare după mai multe criterii: (valoarea producţiei, numărul
întreprinderilor şi volumul exporturilor. Deşi, industria băuturilor antrenează un număr mai mic
de întreprinderi faţă de celelalte industrii analizate, ponderea în valoarea producţiei industriei
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prelucrătoare este aproape aceeaşi ca şi la industria uşoară. Industria uşoară, la rândul său,
înregistrează nivele superioare faţă de celelalte industrii după numărul de întreprinderi şi
volumul producţiei exportate [57, p. 258].
Astfel, în perioada anilor 2011-2015 industria uşoară deţine o pondere de circa 12 la sută
din numărul întreprinderilor industriei prelucrătoare, pe când ponderea întreprinderilor industriei
băuturilor înregistrează nivelul de 5,04 %. Menţionăm că, reducerea ponderii numărului
întreprinderilor industriei maşinilor, echipamentelor şi aparatelor este cauzată de adoptarea unui
nou „Clasificator al Activităţilor Economiei Moldovei”, care a atribuit circa jumăttate de
întreprinderi din industria maşinilor către alte domenii industriale.
Tabelul 3.1. Ponderea industriilor băuturilor, uşoară, a maşinilor, echipamentelor şi
aparatelor în sectorul industriei prelucrătoare şi în exporturi, %
Indicatori

2011
2012
1. Industria băuturilor
1.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei
10,89
12,08
prelucrătoare

2013

2014

2015

13,01

10,87

10,77

3,66

3,60

5,04

8,18
9,94
10,39
2. Industria uşoară
2.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei
8,97
8,84
9,91
prelucrătoare
2.2. Ponderea în numărul întreprinderilor
8,12
8,43
9,24
industriei prelucrătoare
2.3. Ponderea în exporturi
19,82
19,17
16,47
3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
3.1. Ponderea în valoarea producţiei industriei
3,49
4,01
3,47
prelucrătoare
3.2. Ponderea în numărul întreprinderilor
6,52
6,70
7,17
industriei prelucrătoare

8,28

8,14

10,75

11,39

9,12

12,05

17,05

16,41

5,07

5,97

7,41

3,88

13,23

15,02

1.2. Ponderea în numărul întreprinderilor
industriei prelucrătoare

3,55

3,46

1.3. Ponderea în exporturi

3.3. Ponderea în exporturi

12,78

12,89

13,01

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Analiza ponderii producţiei întreprinderilor industriale analizate în exporturi arată că
produsele finite ale industriei băuturilor, industriei uşoare şi celei maşinilor, echipamentelor şi
aparatelor înregistrează o pondere de circa 40 % din totalul produselor exportate, ceea ce
demonstrează importanţa strategică a acestor domenii industriale. Cea mai mare pondere în
exporturi îi revine produselor industriei uşoare şi anume produselor industriei de fabricare a
îmbrăcămintei – 16,41 %.
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 . Subcapitolul de faţă prezintă analiza situaţiei
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actuale a performanţei financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova, realizată
prin metoda ratelor financiare şi metoda scoring.
A.

Analiza performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin metoda

ratelor financiare. Aplicarea metodei ratelor financiare în evaluarea performanţei financiare
presupune analiza performanţei prin prisma dimensiunilor acesteia. În funcţie de cercetările din
capitolele anteriore şi de disponibilitatea datelor statistice, realizăm analiza performanţei
financiare prin prisma indicatorilor de rezultate financiare, rentabilităţii şi creşterii, ratelor
stabilităţii, capacităţii de plată şi echilibrului financiar.
Analiza performanţei financiare prin prisma indicatorilor de rezultat financiar.
Rezultatul financiar reprezintă o latură a performanţei bine definită, care estimează exact
capacitatea întreprinderii de a obţine profit din activitatea sa. Considerăm necesară realizarea
unei distincţii între noţiunile de performanţă şi rezultat, iar în sprijinul acestei afirmaţii sunt şi
păreri ale cercetătorilor conform cărora performanţa este un concept relativ, deoarece se
întemeiază pe obiective şi standarde, în timp ce rezultatul apare ca o noţiune absolută.
Evaluarea performanţei financiare prin prisma indicatorilor de rezultate financiare se
iniţiază cu analiza evolutivă a veniturilor din vânzări, care reprezintă indicatorul fundamental al
activităţii oricărei întreprinderi, fiind situat în fruntea indicatorilor de performanţă, deoarece
condiţionează mărimea profitului şi ratei rentabilităţii [13, p. 50-51].
Informaţia prezentată în tabelul 3.2. şi figura 3.4. ne permite să observăm că veniturile
din vânzări ale întreprinderilor industriale (din cele trei ramuri cercetate) înregistrează o tendinţă
ascendentă, cu excepţia întreprinderilor industriei băuturilor, a căror venituri din vânzări scad cu
24 % în anul 2014. Comparând cantitativ veniturile din vânzări, constatăm că întreprinderile
industriei băutirilor se disting printr-un nivel semnificativ mai mare a vânzărilor faţă de
întreprinderile industriei uşoare şi celei a maşinilor, iar reducerea considerabilă a veniturilor din
vânzări a întreprinderilor industriei băuturilor în anul 2014 a afectat semnificativ performanţa
acestei industrii, apropiind nivelul vânzărilor acesteia de cel al industriei uşoare şi a maşinilor.
Rezultatele analizei evoluţiei veniturilor din vânzări ale întreprinderilor industriale relevă
că performanţa financiară a întreprinderilor industriei băuturilor este afectată de diminuarea
semnificativă a veniturilor din vânzări. Această situaţie subliniază necesitatea realizării mai
multor activităţi spre creşterea nivelului de vânzări, printre care menţionăm: diversificarea
pieţelor de desfacere – deoarece dependenţa de o singură piaţă de desfacere a jucat rolul unei
„capcane” pentru întreprinderile industriei băuturilor, reorientarea spre alte pieţi va diversifica
desfacerea şi va încuraja producătorii naţionali să-şi continue activitatea; dezvoltarea brandului
naţional al vinului (Wine of Moldova) - succesul reorientării spre alte pieţi constă în
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recunoaşterea internaţională a vinurilor moldoveneşti, care va fi asigurată prin calitate, tradiţii
impresionante, personalitate unică, adică prin tot ceea ce este caracteristic unui produs de brand,
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.
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Figura 3.4. Evoluţia comparativă a veniturilor din vânzări pe anii 2010-2014, lei
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 15,16,17)
Realizarea unei profitabilităţi comptetitive din vânzarea producţie reprezintă un obiectiv
important pentru întreprinderile industriale, dar, în acelaşi timp, reprezintă o problemă
managerială fundamentală. Analiza în dinamică a profitului brut la întreprinderile industriilor
analizate relevă următoarele:
-

Reducerea veniturilor din vânzări la întreprinderile industriei băuturilor cu 24%

a determinat scăderea profitului brut cu 18 % în anul 2014;
-

Creşterea veniturilor din vânzări a întreprinderilor industriei uşoare a asigurat o

dinamică pozitivă a profitului brut, cu excepţia anului 2012, când sporirea vânzărilor cu 4 % nu a
acoperit creşterea costurilor vânzărilor, determinând reducerea profitului brut cu 9 %;
-

Deşi veniturile din vânzări a întreprinderilor industriei maşinilor înregistrează o

dinamică pozitivă, profitul brut înregistrează, în anul 2014, o reducere cu 8,15 %, ceea ce denotă
problema gestiunii costurilor vânzărilor în cadrul acestei industrii.
În contextul analizei evoluţiei profitului brut al întreprinderilor industriale, constatăm că
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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 sensul eficientizării
managementului costurilor

vânzărilor întreprinderilor industriei maşinilor, propunem

următoarele măsuri: sporirea productivităţii muncii; optimizarea costurilor tehnologice, prin
eficientizarea controlului de gestiune şi utilizarea unor chei de repartiţie obiective.
Tabelul 3.2. Evoluţia rezultatelor financiare în industria băuturilor, uşoară, a maşinilor,
echipamentelor şi aparatelor, lei
Indicatori

Abaterea relativă, %

Perioada
2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Venituri din
vânzări
Profitul brut
Rezultatul
activităţii
operaţionale
Rezultatul din
alte activităţi
Rezultat
financiar net

4 154 500 609

4 365 633 428

5 147 307 012

5 386 538 266

4 093 675 689

5,08

17,91

4,65

-24,00

1 301 993 387

1 270 715 501

1 445 179 836

1 514 055 810

1 234 072 019

-2,40

13,73

4,77

-18,49

141 384 266

166 436 199

140 674 153

160 243 341

91 875 575

17,72

-15,48

13,91

-42,66

262 880 977

316 435 106

-103 973 405

-223 559 743

-238 750 013

20,37

-132,86

115,02

6,79

404 218 612

482 861 734

2 364 359

-92 105 447

-170 983 848

19,46

-99,51

3995,5
8

85,64

2. Industria uşoară
Venituri din
vânzări
Profitul brut
Rezultatul
activităţii
operaţionale
Rezultatul din
alte activităţi
Rezultat
financiar net

2 019 131 568

2 673 190 885

2 806 442 003

3 207 022 752

3 840 833 126

32,39

4,98

14,27

19,76

484 857 639

547 689 891

498 217 840

657 783 230

855 605 981

12,96

-9,03

32,03

30,07

109 146 570

94 990 630

-5 605 921

119 539 317

246 095 101

-12,97

-105,90

2232,38

105,87

49 832 760

35 886 580

-8 833 063

-28 282 738

-15 117 013

-27,99

-124,61

220,19

-46,55

158 924 202

130 991 371

-29 957 711

69 181 486

177 070 331

-17,58

-122,87

330,93

155,95

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Venituri
din
vânzări
Profitul brut
Rezultatul
activităţii
operaţionale
Rezultatul din
alte activităţi
Rezultat
financiar net

1 215 251 376

1 609 874 784

1 956 158 124

2 875 973 167

3 414 704 152

32,47

21,51

47,02

18,73

322 999 439

439 316 408

493 969 236

695 346 620

638 689 567

36,01

12,44

40,77

-8,15

68 211 906

127 270 676

105 256 205

224 040 197

182 378 156

86,58

-17,30

112,85

-18,60

28 584 866

91 512 455

-8 758 379

-53 742 606

-76 250 906

220,14

-109,57

513,61

41,88

96 796 458

218 471 400

76 809 317

147 707 892

81 579 970

125,70

-64,84

92,30

-44,77

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
Pe lângă obţinerea veniturilor şi profitului aferent realizării producţiei finite,
întreprinderile îşi formulează ca obiectiv de bază şi obţinerea rezultatului financiar net, care
cuantifică capacitatea de a desfăşura activitatea operaţională şi alte activităţi eficient în contextul
unui management optimizat al costurilor [13, p. 52-53].
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Analiza comparativă a rezultatului financiar net al întreprinderilor industriale denotă că:
Întreprinderile industriei băuturilor nu au reuşit, în anii 2013 şi 2014, să obţină un

-

rezultat financiar net pozitiv, pierderile înregistrate fiind de 92 mln. lei şi, respectiv, 170 mln.lei.
O situaţie asemănătoare observăm în cazul industriei uşoare în anul 2012, când

-

întreprinderile au înregistrat o pierdere netă de circa 30 mln.lei. În următorii ani întreprinderile
industriei uşoare au depus un efort major în creşterea performanţei, sporind rezultatul financiar
net până la circa 70 mln. lei în 2013 şi până la 177 mln. lei în 2014, reprezentînd cel mai înalt
nivel al profitului net printre industriile analizate;
Deşi rezultatul financiar net al întreprinderilor industriei maşinilor are o tendinţă

-

neuniformă, acesta înregistrează doar valori pozitive în perioada analizată (figura 3.5).
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Figura 3.5.Evoluţia comparativă a rezultatului financiar net pe anii 2010-2014, lei
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 16,17,18)
Formarea rezultatului net este influenţată de mărimea rezultatului din activitatea
operaţională şi a rezultatului din alte activităţi. Analizând dinamica acestor factori de influenţă a
rezultatului financiar net (tabelul 3.2 şi anexele 11-13) observăm că formarea rezultatului
financiar net negativ al întreprinderilor industriei băuturilor în anii 2013 şi 2014 a fost cauzată de
rezultatul negativ din activitatea financiară de – de 251,9 mln.lei şi de 258,3 mln. lei, precum şi
pierderile de circa 1 mln.lei din activitatea excepţională. Cu toate că întreprinderile din industria
uşoară şi cea a maşinilor obţin pierderi din activităţile neoperaţionale, activitatea operaţională
desfăşurată eficient a generat un rezultat financiar considerabil, care a permis acoperirea pierderii
din alte activităţi, constituind sursa de bază a performanţei acestor întreprinderi. O excepţie se
consideră întreprinderile industriei uşoare în anul 2012, când formarea pierderii nete a fost
inevitabilă.
Pierderile financiare ale întreprinderilor industriale sunt determinate de deprecierea
continuă a monedei naţionale. În vederea minimizării pierderilor financiare, recomandăm
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întreprinderilor industriale să-şi revizuiească contractelor cu furnizorii şi clienţii străini prin
includerea unor clauze speciale privind cursul valutar.
Evaluarea performanţei financiare prin prisma indicatorilor de rentabilitate şi de
creştere. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a performanţei
financiare a întreprinderii, relevând eficienţa utilizării capitalului aflat în diverse stadii ale
circuitului economic: aprovizionare, producţie şi comercializare, a tuturor mijloacelor de
producţie şi a forţei de muncă. La rândul său, indicatorii creşterii permit cuantificarea
expansiunii activităţii unei întreprinderii. Considerăm că indicatorii creşterii relevă doar aspectul
cantitativ al performanţei, de aceea aceştia trebuie să fie analizaţi împreună cu indicatorii de
rentabilitate.
Datele din tabelul 3.3. şi figura 3.6. relevă că cel mai înalt nivel al rentabilităţii
comerciale se înregistrează la întreprinderile industriei băuturilor, fiind peste 28%, ceea ce indică
un potenţial comercial al acestor întreprinderi. De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că,
deşi, veniturile din vânzări la întreprinderile producătoare de băuturi a scăzut cu 24%,
rentabilitatea vânzărilor a rămas în creştere, ceea ce relevă sensibilitatea puternică a acestor
întreprinderi la schimbările economico-politice. Evoluţia indicatorului rentabilităţii vânzărilor a
întreprinderilor din industria maşinilor indică reducerea eficienţii gestiunii costurilor de
producţie, pe când dinamica acestui indicator la întreprinderile industriei uşoare indică că, deşi
anul 2012 a fost unul dificil, întreprinderile industriei uşoare au reuşit să iasă din impas,
manifestând creşterea rentabilităţii comerciale [13, p. 54-55].
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Figura 3.6.Evoluţia comparativă a rentabilităţii vânzărilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
Analiza comparată a rentabilităţii economice a celor trei industrii analizate (tabelul 3.3)
scoate în evidenţă industria băuturilor, care în anii 2010-2012 a înregistrat cele mai scăzute
nivele de rentabilitate, iar în anii 2013-2014 întreprinderile din acest domeniu au fost nerentabile,
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motivul principal fiind incapacitatea acestora de a genera profit, care este principala condiţie
pentru dezvoltarea şi creşterea economică.
Tabelul 3.3. Evoluţia indicatorilor rentabilităţii, creşterii veniturilor din vânzări şi
activelor totale ale industriilor băuturilor, uşoară şi a maşinilor, echipamentelor şi
aparatelor, %
Indicatori

Abaterea relativă, %

Perioada
2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS)
Rentabilitatea
costurilor (ROC)
Rentabilitatea
economică (ROA)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Creşterea veniturilor
vânzărilor (CRESVV)
Creşterea activelor
totale (CRESAT)

31,34

29,11

28,08

28,11

30,15

-7,12

-3,54

0,11

7,25

45,64

41,06

39,04

39,10

43,16

-10,05

-4,92

0,16

10,38

3,71

4,38

0,32

-0,52

-1,33

17,92

-92,78

-264,83

-155,33

9,56

10,35

0,05

-1,98

-4,50

8,27

-99,52

4104,0
6

126,86

21,70

5,08

17,91

4,65

-24,00

-76,58

252,32

-74,04

-616,42

2,71

1,29

5,22

4,67

-9,15

-52,39

304,64

-10,54

-296,13

2. Industria uşoară
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS)
Rentabilitatea
costurilor (ROC)
Rentabilitatea
economică (ROA)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Creşterea veniturilor
vânzărilor (CRESVV)
Creşterea activelor
totale (CRESAT)

24,01

20,49

17,75

20,51

22,28

-14,68

-13,35

15,54

8,61

31,60

25,77

21,58

25,80

28,66

-18,46

-16,23

19,54

11,08

6,27

4,57

-0,48

2,72

6,02

-27,03

-110,54

663,43

121,68

14,66

11,45

-2,69

5,32

13,49

-21,86

-123,44

298,11

153,50

25,40

32,39

4,98

14,27

19,76

27,51

-84,61

186,35

38,46

10,10

12,82

4,65

12,17

1,63

26,84

-63,70

161,61

-86,59

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS)
Rentabilitatea
costurilor (ROC)
Rentabilitatea
economică (ROA)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Creşterea veniturilor
vânzărilor (CRESVV)
Creşterea activelor
totale (CRESAT)

26,58

27,29

25,25

24,18

18,70

2,67

-7,46

-4,25

-22,64

36,20

37,53

33,78

31,89

23,01

3,67

-9,99

-5,61

-27,85

5,29

9,49

4,40

4,91

3,04

79,46

-53,68

11,71

-38,09

9,45

16,03

5,89

10,46

6,11

69,68

-63,28

77,67

-41,60

25,28

32,47

21,51

47,02

18,73

28,44

-33,76

118,60

-60,16

14,14

25,95

-4,78

57,98

0,65

83,53

-118,41

+1313,
56

-98,87

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
La polul opus se află industria uşoară, care în ultimii doi ani a înregistrat creşteri
semnificative a eficienţei capitalului economic, de la 2,72% în anul 2013 până la 6,02% în anul
2014. Evoluţia neuniformă a nivelului rentabilităţii economice în perioada analizată, rezultatul
73

negativ obţinut în anul 2012 indică că această ramură este vulnerabilă la schimbările de mediu ce
se produc pe piaţa internă şi cea externă, ceea ce impune eficientizarea managementului
performanţei.
Un indicator relevant, care pune în evidenţă performanţa utilizării activelor întreprinderii,

respectiv a capitalului investit

pentru obţinerea acestor performanţe este rentabilitatea

economică.
În cazul întreprinderilor industriei maşinilor situaţia este mai complicată, căci în contextul
unei creşteri continuă a veniturilor din vânzări, aceste întreprinderi indică o capacitate instabilă
în obţinerea rezultatelor financiare şi în utilizarea eficientă a capitalului său, manifestată printr-o
dinamică neuniformă a indicatorilor de rezultat şi de rentabilitate. Totuşi, această ramură a
industriei R. Moldova a reuşit, în perioada anilor 2010-2014 să se menţină în zona profitului,
deşi nivelul performanţei înregistrată este insuficient [13, p. 55-56].
Corelaţia dintre profit şi capital, în calitatea sa de sursă de finanţare a activităţii
întreprinderii, este reflectată prin prisma rentabilităţii financiare. Or, rentabilitatea financiară
este urmărită cu mare atenţie de investitori ca expresie a performanţei utilizării capitalului.
Cea mai bună situaţie se atestă în industria uşoară, unde rentabilitatea financiară a
constituit, în anul 2014, 13,49%, fiind considerată ca atractivă pentru potenţialii investitori.
Utilizarea capitalului propriu la întreprinderile din industria băuturilor a generat pierdere în
valoare de 4,5 bani în anul 2014, cu 2,52 bani mai puţin decât în anul precedent.

Figura 3.7. Evoluţia comparativă a rentabilităţii economice şi rentabilităţii financiare pe
anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
În cele din urmă, concluzionăm că o direcţie importantă de sporire a performanţei
financiare a întreprinderilor industriei băuturilor este rentabilizarea activităţii acestora, ceea ce
poate fi realizată prin sporirea veniturilor din vânzări, optimizarea costurilor de producţie,
raţionalizarea cheltuielilor administrative, asigurarea riscului valutar spre minimizarea
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pierderilor financiare ş.a.
Creşterea reprezintă o condiţie obligatorie pentru performanţa întreprinderii, care
contribuie la menţinerea şi sporirea nivelului de competitivitate. Analiza indicatorilor creşterea
veniturilor din vânzări, creşterea activelor, indicatorii de rentabilitate a scos la iveală că
întreprinderile industriei băuturilor şi-au restrâns considerabil activitatea în anul 2014, un an
profund marcat de embargoul rusesc din 2013, când multe întreprinderi vinicole nu reuşesc să se
reorienteze spre alte pieţi şi decid să-şi reducă volumul activităţii [13, p. 57-58].
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 vederea asigurării
performanţei, considerăm necesară stabilizarea activităţii întreprinderilor constructoare de
maşini, utilaje şi aparate. Apartenenţa acestor întreprinderi la domenii scientointensive
generează necesitatea cooperării întreprinderilor productive cu instituţiile de cercetare, care
contribui la dezvoltarea inovativă a ramurii. Astfel, afirmăm că cea mai fructuoasă cooperare a
întreprinderilor cu centrele ştiinţifice se poate face în cadrul clusterilor industriale, care vor
asigura cooperarea sinergică dintre întreprinderile productive şi instituţii de cercetare ştiinţifică,
universităţi şi alte organizaţii, activitatea cărora este concentrată pe inovare. Schimbul de
cunoştinţe şi transfer tehnologic va spori avantajul competitiv al întreprinderilor industriale,
contribuind la creşterea performanţei financiare. De asemenea, specificul acestui domeniu
industriale determină investiţii semnificative pentru implementarea inovaţiilor. De aceea,
considerăm important ca în ramura dată să se efectueze investiţii mari în domeniul inovării,
deoarece acest sector industrial deţine un potenţial remarcabil de a genera valoare adăugată înaltă
prin urmare de a atinge nivelul superior al performanţei financiare. Menţionăm că dezvoltarea
intensivă a acestei industrii va stimula dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei ţării.
În contextul celor expuse, concluzionăm că cele mai performante întreprinderi, din punct
de vedere a indicatorilor rentabilităţii şi creşterii, sunt întreprinderile industriei uşoare.
Analiza performanţei financiare prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară.
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 a întreprinderii
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[57, p. 256].
Informaţia din tabelului 3.4. şi figura 3.8. relevă evoluţia principalelor indicatori ai
stabilităţii financiare, după cum urmează:
Rata autonomiei financiare globale (RAF), nivelul normal al cărei se consideră

-

în jurul valorii 0,5, iar un nivel mai scăzut sau mai înalt trebuie să fie apreciat în ansamblul cu
rata rentabilităţii economice. Evoluţia acestui indicator la întreprinderile industriale analizate
relevă că acestea sunt destul de îndatorate. Cea mai defavorabilă situaţie se constată la
întreprinderile industriei băuturilor, la care ponderea capitalului propriu a scăzut de la 39 % la 34
%, ceea ce, în contextul rentabilităţii economice negative, semnifică că întreprinderile
producătoare de băuturi se caracterizează printr-o stare de instabilitate financiară pronunţată.
Nivelul ratei autonomiei la întreprinderile industriei uşoare şi celei a maşinilor este acelaşi, de 38
%,

însă aprecierea acestuia este diferită. Astfel, nivelul ratei autonomiei financiare a

întreprinderilor industriei uşoare, în contextul unei rentabilităţi economice crescânde, se
apreciază satisfăcător, pe când reducerea ponderii capitalului propriu de la 56 % la 38 % în
totalul surselor de finanţare a întreprinderilor industriei maşinilor însoţită de o rentabilitate
economică descrescătoare se apreciază ca o situaţie mai puţin favorabilă, ce ameninţă
stabilitatea, prin urmare şi performanţa financiară a acestor întreprinderi.
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Figura 3.8. Evoluţia comparativă a stabilităţii financiare pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
-

Rata stabilităţii financiare (RSF), nivelul ridicat al căreia reflectă caracterul

permanent al finanţării activităţii, conferind un grad ridicat de siguranţă prin stabilitate în
finanţare. Analizând dinamica acestui indicator într-un context comparativ, constatăm că nivelul
acestuia este satisfăcător la întreprinderile industriale analizate. Cel mai înalt nivel de 65 % este
înregistrat de întreprinderile industriei băuturilor, însă având în vedere că ponderea capitalului
propriu constituie doar 34 %, afirmăm că stabilitatea financiară a acestor întreprinderi este
asigurată

datorită surselor de finanţare împrumutate, ceea ce nu poate să nu afecteze
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performanţa financiară în condiţiile în care rata rentabilităţii economice este mai mică decât
costul resurselor împrumutate. Nivelul ratei stabilităţii financiare la întreprinderile industriei
maşinilor este de 52 %, ceea ce semnifică că aceste întreprinderi se finanţează, în mare parte, din
surse împrumutate pe termen scurt, relevând un grad scăzut de stabilitate financiară [57, p. 257258].
-

Coeficientul de levier financiar (KLF), reflectă proporţia între capitalul

împrumutat şi capitalul propriu al unei firme, o valoare subunitară indică că capitalul propriu
predomină în sursele de finanţare a întreprinderii. Din analiza efectuată, deducem că sursele
împrumutate predomină în finanţarea întreprinderilor industriale, ceea ce, în contextul unei
rentabilităţi economice negative (industria băuturilor) şi unei rentabilităţi descrescătoare
(industria maşinilor) se apreciază negativ, considerându-se ca o ameninţare pentru performanţa
financiară.
Tabelul 3.4. Evoluţia indicatorilor stabilităţii financiare a industriei băuturilor, uşoară şi a
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Indicatori

Abaterea relativă, %

Perioada
2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Rata autonomiei
financiare (RAF)
Rata stabilităţii
financiare (RSF)
Coeficientul de levier
financiar (KLF)

0,39

0,42

0,41

0,38

0,34

8,93

-2,71

-7,05

-9,93

0,70

0,68

0,66

0,65

0,65

-2,23

-2,39

-2,16

-0,55

1,58

1,37

1,43

1,62

1,90

-13,39

4,83

12,88

17,84

2. Industria uşoară
Rata autonomiei
financiare (RAF)
Rata stabilităţii
financiare (RSF)
Coeficientul de levier
financiar (KLF)

0,43

0,40

0,37

0,39

0,38

-6,51

-6,79

3,92

-0,66

0,65

0,63

0,60

0,60

0,59

-4,02

-3,66

-1,41

-0,20

1,34

1,50

1,68

1,60

1,60

12,16

12,13

-5,20

0,21

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Rata autonomiei
financiare (RAF)
Rata stabilităţii
financiare (RSF)
Coeficientul de levier
financiar (KLF)

0,56

0,59

0,54

0,41

0,38

5,61

-9,32

-24,03

-6,04

0,62

0,64

0,61

0,50

0,52

3,29

-4,58

-17,74

2,23

0,79

0,69

0,87

1,46

1,61

-12,07

25,16

68,18

10,84

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Cercetarea indicatorilor de stabilitate financiară a întreprinderilor industriale ne permite
să concluzionăm că întreprinderile industriei uşoare manifestă un grad mai sporit de stabilitate
financiară. Cu toate că, la momentul actual structura financiară a întreprinderilor industriei
uşoare se consideră optimală, susţinem că, pentru menţinerea unui nivel înalt al performanţei
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financiare pe termen lung, este nevoie să se reducă gradul de îndatorare, încât întreprinderile să
nu fie atât de sensibile la creşterea ratei dobânzii.
În ordinea de idei expusă, considerăm optimizarea structurii financiare ca direcţie de
sporire a performanţei financiare a întreprinderilor industriei băuturilor şi industriei maşinilor, ce
poate fi realizată prin creşterea autonomiei financiare şi indicatorilor rentabilităţii.
Analiza performanţei financiare prin prisma indicatorilor de capacitate de plată.
Cercetările teoretico-metodologice a noţiunii de performanţă financiară au identificat capacitatea
de plată ca dimensiune a acesteia. Capacitatea de plată exprimată prin indicatori de lichiditate şi
solvabilitate defineşte „capacitatea întreprinderii de a finaliza procesele desfăşurate pe perioada
unui ciclu de producţie, prin transformarea produselor fabricate în bani. Practic, se realizează o
consolidare a fluxului monetar de încasări şi plăţi necesar desfăşurării continue, fără întreruperi,
a proceselor economice din întreprindere” [57, p. 259-260].
Evaluarea performanţei financiare prin prisma ratelor de lichiditate semnalizează
posibilitatea de rambursare a datoriilor curente pe baza valorificării activelor circulante de către
întreprinderile industriale. Atât lichiditatea curentă, cât şi cea intermediară au înregistrat valori
cuprinse în limitele unanim acceptate ca fiind satisfăcătoare.
Tabelul 3.5. Evoluţia indicatorilor capacităţii de plată a industriei băuturilor, uşoară şi a
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Abaterea relativă, %

Perioada
Indicatori

2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Lichiditatea curentă (LC)
Lichiditatea intermediară (LI)
Lichiditatea rapidă (LR)
Rata solvabilităţii generale (RSG)

1,79

1,71

1,68

1,59

1,65

-4,64

-1,66

-5,11

3,36

0,76

0,71

0,75

0,68

0,75

-6,56

5,03

-9,47

10,64

0,04

0,04

0,01

0,02

0,03

14,67

-74,03

53,09

42,04

1,63

1,73

1,70

1,62

1,53

6,00

-1,95

-4,69

-5,79

Lichiditatea curentă (LC)
1,24
1,23
1,19
1,24
1,27
-0,48
Lichiditatea intermediară (LI)
0,72
0,75
0,69
0,71
0,71
3,69
Lichiditatea rapidă (LR)
0,02
0,02
0,04
0,06
0,03
-25,08
Rata solvabilităţii generale (RSG)
1,75
1,67
1,59
1,62
1,62
-4,63
3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
1,48
1,48
1,40
1,26
1,31
0,51
Lichiditatea curentă (LC)
0,76
0,73
0,75
0,64
0,82
-4,35
Lichiditatea intermediară (LI)
0,04
0,05
0,03
0,02
0,03
17,52
Lichiditatea rapidă (LR)
2,27
2,45
1,94
1,69
1,62
7,69
Rata solvabilităţii generale (RSG)

-3,23

3,54

2,91

-8,14

2,80

-0,07

105,11

65,07

-49,23

-4,32

1,50

0,45

2. Industria uşoară

-5,92

-9,85

3,91

2,10

-14,12

27,59

-34,68

-26,08

19,97

-20,54

-13,21

-3,98

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11,12,13)
Rata lichidităţii rapide relevă capacitatea acoperirii datoriilor imediate, majoritatea
autorilor recomandă ca nivelul acestei rate să se încadreze în intervalul 0,20-0,25, ceea ce
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semnifică că pentru fiecare leu de datorii curente, întreprinderea trebuie să dispună de 20-25 bani
în conturile curente. În acest context, valoarea acestui indicator înregistrată la întreprinderile
analizate aflătă în limitele 0,02-0,06 se apreciază negativ, recomandîndu-se sporirea nivelului
ratei lichidităţii.
Analiza ratei solvabilităţii generale relevă că nivelul acesteia la toate întreprinderile
analizate se situează peste limita inferioară de 1,5, ceea ce se apreciază negativ. Însă, atragem
atenţia la nivelul acestei rate în cazul întreprinderilor industriei băuturilor (1,53), care s-a redus
semnificativ în ultimii ani, relevând riscul că, într-o perspectivă pe termen lung, aceste
întreprinderi nu vor fi capabile să facă faţă angajamentelor financiare.
Sintetizând rezultatele analizei ratelor de lichiditate şi solvabilitate, recomandăm
întreprinderilor industriale analizate să depună efort spre sporirea capacităţii de plată a datoriilor
imediate, de asemenea, considerăm necesară creşterea nivelului de solvabilitate a întreprinderilor
industriei băuturilor.
Analiza performanţei financiare prin prisma indicatorilor de echilibru financiar.
Echilibrul, la general, semnifică o armonie între elementele componente ale unui sistem, iar din
perspectiva financiară implică armonizarea surselor financiare cu nevoile financiare ale
întreprinderii [57, p. 261-262].
Informaţia din tabelul 3.6. relevă că fondul de rulment la întreprinderile industriale
analizate este pozitiv datorită faptului că capitalul permanent are o valoare mai mare decât
activele imobilizate. Cu toate că o astfel de situaţie exprimă existenţa unui excedent potenţial de
lichidităţi pe termen scurt, ceea ce asigură întreprinderii o marjă de securitate, aceasta prezintă şi
anumite dezavantaje, cum ar fi: necesitatea blocării unei părţi mai mari a capitalului permanent
în fondul de rulment cu efectul frânării investiţiilor, apelarea la împrumuturi. În ceea ce priveşte
evoluţia ratei fondului de rulment propriu, observăm că capitalul imobilizat este finanţat în
întregime din surse proprii doar în cazul întreprinderilor industriei maşinilor, aceasta explicânduse printr-o structură diferită a capitalului economic, în care predomină capitalul circulant.
Rata de finanţare a activelor circulante şi a stocurilor indică în ce măsură aceste categorii
de active sunt finanţare din surse permanente. Observăm că capitalul circulant al întreprinderilor
industriei băuturilor este finanţat cel mai mult pe seama fondului de rulment în comparaţie cu
alte întreprinderi, ceea ce implică costuri mai mari, afectând pe termen lung atât capacitatea de
generare a profitului, cât şi cea de onorare a obligaţiilor financiare. Nivelul înalt al ratei de
finanţare a stocurilor ale industriei băuturilor în contextul unei rentabilităţi economice scăzute se
apreciază negativ, căci denotă o strategie defensivă de gestiune a stocurilor, care implică costuri
sporite şi avantaje reduse. Astfel, concluzionăm că întreprinderile industriei uşoare şi a maşinilor
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se deosebesc printr-un grad mai pronunţat al echilibrului financiar, ceea ce contribuie la o
performanţă mai înaltă faţă de întreprinderile industriei băuturilor.
Tabelul 3.6. Evoluţia indicatorilor de echilibrului industriei băuturilor, uşoară şi celei a
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Abaterea relativă, %

Perioada

Indicatori
2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Rata fondului de rulment
propriu (RFRP)
Rata fondului de rulment
(RFR)
Rata de finanţare a activelor
circulante (RFAC)
Rata de finanţare a stocurilor
(RFS)

0,85

0,93

0,94

0,87

0,83

9,22

1,36

-8,30

-4,61

1,53

1,50

1,52

1,47

1,55

-1,96

1,69

-3,48

5,32

0,44

0,41

0,40

0,37

0,39

-6,15

-2,39

-7,94

5,49

0,77

0,71

0,73

0,65

0,72

-7,54

2,63

-11,22

11,30

-4,55

11,05

1,30

-1,36

5,35

1,76

-14,21

17,57

11,94

-20,44

16,43

7,76

-7,42

-7,12

-3,56

-2,58

0,57

4,93

-13,00

-27,56

14,52

-5,15

-31,29

49,92

2. Industria uşoară
Rata fondului de rulment
0,75
0,74
0,71
0,78
0,79
-1,25
propriu (RFRP)
Rata fondului de rulment
1,15
1,16
1,15
1,21
1,23
1,38
(RFR)
Rata de finanţare a activelor
0,19
0,19
0,16
0,19
0,21
-2,01
circulante (RFAC)
Rata de finanţare a stocurilor
0,46
0,48
0,38
0,45
0,48
4,06
(RFS)
3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Rata fondului de rulment
1,27
1,26
1,17
1,08
1,04
-0,58
propriu (RFRP)
Rata fondului de rulment
1,41
1,37
1,33
1,34
1,41
-2,77
(RFR)
Rata de finanţare a activelor
0,32
0,33
0,28
0,21
0,24
1,07
circulante (RFAC)
Rata de finanţare a stocurilor
0,67
0,64
0,61
0,42
0,63
-3,91
(RFS)

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 16,17,18).
În cele din urmă, Sintetizând rezultatele analizei stării actuale a performanţei financiare
prin prisma dimensiunilor acesteia, concluzionăm că:
industria băuturilor, reprezentată în mare parte de întreprinderile vinicole, face
parte nu doar din economia ţării, ci şi din cultura naţională, căci vinificaţia este o activitate
specifică a poporului moldovean, transmisă din generaţie în generaţie. Embargourile impuse de
Federaţia Rusă au afectat considerabil exporturile din ultimii 5 ani, iar embargoul din 2013 şi
criza geopolitică din ţara vecină au afectat şi nivelul general al vânzărilor. În contextul unei
îndatorări puternice şi solvabilităţii reduse, incapacitatea întreprinderilor industriei băuturilor de
a obţine un rezultat financiar pozitiv devine o ameninţare gravă pentru performanţa financiară şi
competitivitatea acestora;
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industria uşoară, fiind una din cele mai dezvoltate şi prospere ramuri ale
economiei naţionale, este considerată un domeniu prioritar. Rentabilitatea înaltă şi creşterea
eficientă a întreprinderilor industriei uşoare, chiar în condiţiile unei autonomii financiare reduse,
contribuie la o performanţă financiară înaltă;
industria constructoare de maşini, echipamente şi aparate reprezintă un domeniu
prioritar, cu un nivel înalt al valorii adăugate, însă dezvoltarea acesteia este împiedicată de mai
multe probleme, cum sunt: echipamentul învechit, resursele energetice limitate, dar mai ales, o
cultură corporativă slabă. Toate acestea afectează performanţa financiară a industriei maşinilor,
efectele negative manifestându-se printr-o creştere ineficientă a veniturilor din vânzări şi a
activelor, printr-o dinamică instabilă a rezultatului financiar, o rentabilitate şi autonomie
financiară descrescătoare.
B. Analiza performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin metoda
scoring
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. Astfel, susţinem afirmaţia prezentată în capitolul
precedent, conform căreia performanţa trebuie să fie evaluată printr-un indice global, care va
agrega toate dimensiunile acesteia şi va estima nivelul global al performanţei financiare.
Din aceste considerente, recurgem la analiza performanţei financiare a întreprinderilor
industriale prin metoda scoring. Ca bază a acestei metode este luat modelul economistului
american Piotroski J. “F-score”, 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. Fiecărui criteriu îi

corespunde un indicator financiar, evaluarea căruia, în baza unor condiţii logice prestabilite,
permite atribuirea punctajului corespunzător situaţiei (1 - pentru respectarea condiţiilor, 0 –
pentru nerespectarea condiţiilor). În acest sens, creşterii rentabilităţii economice, accelerării
rotaţiei capitalului i se atribuie valori “1”, în caz contrar criteriului se acordă valoarea “0” [95,
p.148-150].
Având în vedere propriile raţionamente privind dimensiunile performanţei financiare şi
complexitatea acesteia, considerăm că este binevenit să dezvoltăm modelul “F-score”. În acest
sens, propunem 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) şi
evaluate în baza unei gradaţii de 5 puncte [56, p. 231].
81

Astfel, afirmăm că propria contribuţie la dezvoltarea modelului scoring, prezentat în
această lucrare, constă în extinderea multidiminesionalităţii conceptului „performanţa
financiară”, prin propunerea mai multor dimensiuni, identificate în cercetarea teoretică realizată
în capitolele anterioare. De asemenea, un aport semnificativ îl considerăm extinderea scarei de
gradaţie de la sistem binar la sistem din 5 puncte şi elaborarea condiţiilor logice de evaluare a
dimensiunilor performanţei, asigurând astfel obiectivitatea evaluării. În contextul celor expuse,
menţionăm că celelalte 3 dimensiuni (flux de numerar, valoarea de piaţă, valoarea adăugată),
identificate în cercetarea conceptuală, au fost excluse din motivul imposibilităţii determinării
indicatorilor la nivelul întreprinderilor industriale în ansamblu.
În cadrul modelului propus, rezultatul financiar este evaluat prin intermediul a 5 criterii:
venituri din vânzări (VV), profitul brut (PB), rezultatul din activitatea operaţională (RAO),
rezultatul din alte activităţi (RAA) şi rezultat financiar net (RFN). Rentabilitatea este evaluată
prin intermediul indicatorilor rentabilităţii vânzărilor (ROS), rentabilităţii economice (ROA) şi
rentabilităţii financiare (ROE), cărora i se conferă aceleaşi condiţii (tabelul 3.7.).
Tabelul 3.7. Evaluarea rezultatului financiar şi a rentabilităţii întreprinderilor
industriale prin modelul scoring cu punctaj
Indicatori
1

2

Venitul
din
vânzări (VV)

VV↓> 10 %

0 %≤VV↓<10 %

Profitul brut (PB)

PB<0

Rezultatul
din
activitatea
operaţională
(RAO)
Rezultatul
din
alte
activităţi
(RAA)
Rezultat
financiar
net
(RFN)
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS)
Rentabilitatea
activelor (ROA)
Rentabilitatea
capitalului
propriu (ROE)

Punctaj
3

4

5

0 %<VV↑≤5 %

5 %<VV↑≤10 %

VV↑> 10 %

PB>0;
PB↓> 10 %

PB>0;
0 %≤PB↓<10 %

PB>0;
0 %<PB↑≤10 %

PB>0;
PB↑> 10 %

RAO<0

RAO>0;
RAO ↓> 10 %

RAO>0;
0 %≤ RAO↓<10 %

RAO>0;
0 %< RAO ↑≤10
%

RAO>0;
RAO ↑> 10 %

RAA <0

RAA >0;
RAA ↓> 10 %

RAA >0;
0 %≤ RAA ↓<10 %

RAA >0;
0 %< RAA ↑≤10
%

RAA >0;
RAA ↑> 10 %

PN<0

PN>0;
PN ↓> 10 %

PN>0;
0 %≤ PN ↓<10 %

PN>0;
0 %< PN ↑≤10 %

PN>0;
PN ↑> 10 %

ROS<20%;
ROS ↓
ROA<10%;
ROA ↓

ROS<20%;
ROS ↑
ROA<10%;
ROA ↑

ROS>20%;
ROS ↓
ROA>10%;
ROA ↓

ROS>20%;
ROS ↑
ROA>10%;
ROA ↑

ROE<10%;
ROE ↓

ROE<10%;
ROE ↑

ROE>10%;
ROE ↓

ROE>10%;
ROE ↑

ROS<0
ROA<0
ROE<0

Sursa: elaborat de autor
Veniturile din vânzări se apreciază prin intermediul modificării relative faţă de perioada
precedentă. Astfel, punctajul minim “1” se atribuie la o reducere mai mare de 10 %, pe când o
reducere mai mică de 10 % se notează cu “2”. Dinamica pozitivă a venitului din vânzări se
notează cu punctaj mai mare. În acest sens, creşterii de până la 5 % i se atribuie punctajul “3”,
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celei de peste 5 %, dar nu mai mult de 10 % se acordă 4 puncte, iar dacă venitul din vânzări ale
întreprinderilor industriale sporeşte mai mult de 10 % acordăm punctaj “5” .
Profitul brut, rezultatul din activitatea operaţională, rezultatul din alte activităţi, profitul
net sunt apreciate în modul următor:
-pentru valori negative ale indicatorilor menţionaţi se acordă punctaj “1”;
- pentru valori pozitive se atribuie punctaj mai mare în funcţie de direcţia şi mărimea
modificării în dinamică: reducere peste 10 % se notează cu 2 puncte, scăderea până la 10 % se
notează cu 3 puncte, sporirii până la 10 % se acordă punctajul “4”, iar dacă creşterea prevalează
nivelul de 10 %, atunci acordăm punctajul “5” [56, p.232].
În cazul indicatorilor rentabilităţii, cu punctajul minim “1” se notează valorile negative
ale indicatorilor, iar pentru valori pozitive se atribuie punctajul mai mare, în următorul mod: cu 2
puncte se notează valoarea rentabilităţii inferioară nivelului de 10 %, ce se află în descreştere
(pentru rentabilitatea vânzărilor pragul este de 20 %); 3 puncte se atribuie indicatorului în
creştere cu o valoare sub 10 % (20 % pentru rentabilitatea vânzărilor); dacă indicatorul
rentabilităţii înregistrează valori superioare pragului prestabilit, atunci se atribuie punctajul “4”
pentru tendinţă descendentă şi punctaj “5” pentru tendinţă ascendentă în dinamică.
Creşterea, descrisă prin intermediul indicatorilor creşterea veniturilor din vânzări
(CRVV) şi creşterea activelor totale (CRAT), se evaluează nu doar din punct de vedere cantitativ,
dar şi calitativ [55, p.233].
Astfel, considerăm că indicatorii creşterii pot lua punctaj maxim, doar în cazul în care
îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii, care indică gradul de eficienţă a creşterii. În acest
context, dacă diminuarea veniturilor (CRVV<0) este însoţită de reducerea rentabilităţii
comerciale, atunci se atribuie punctajul „1” pentru indicatorul creşterii venitului din vânzări.
Pentru indicatorul creşterii activelor se utilizează ca indicator de referinţă – rentabilitatea
economică. O apreciere mai înaltă o vor avea următoarele situaţii:
-

cu „2 puncte” se notează reducerea indicatorilor creşterii însoţită de sporirea

rentabilităţii;
-

„3 puncte” se atribuie sporirii indicatorilor creşterii însoţite de reducerea

nivelului rentabilităţii;
-

„4 puncte” se notează sporirea indicatorilor de creştere în contextul sporirii

indicatorilor de rentabilitate, însă ritmul de creştere a activelor este mai mare decât cel al
creşterii veniturilor;
-

„5 puncte” ” se atribuie sporirii indicatorilor creşterii însoţite de creşterea

nivelului rentabilităţii, în contextul unei creşteri mai mare a veniturilor faţă de creşterea
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activelor.
Tabelul 3.8. Evaluarea creşterii şi rotaţiei capitalului a întreprinderilor industriale
prin modelul scoring cu punctaj
Indicatori
Creşterea
veniturilor din
vânzări
(CRESVV)
Creşterea
activelor totale
(CRESAT)
Rotaţia
capitalului
(RAT)

Rotaţia
capitalului
imobilizat (RAI)

Rotaţia
capitalului
circulant (RAC)

1
CRESVV<0,
dacă
ROS ↓

2
CRESVV<0,
dacă
ROS ↑

Punctaj
3
CRESVV>0,
dacă
ROS ↓

4
CRESVV >0,
dacă ROS ↑ şi
CRESVV <
CRESAT
CRESAT>0,
dacă ROA ↑ şi
CRESVV <
CRESAT

5
CRESVV >0,
dacă ROS ↑ şi
CRESVV >
CRESAT
∆AT>0,
dacă ROA ↑ şi
CRESVV >
CRESAT

CRESAT<0,
dacă ROA
↓

CRESAT<0,
dacă ROA ↑

CRESAT>0;

RAT↓;
RAI↓;
RAC↓.

RAT↓; dacă
RAI↑, RAC↓;
sau RAI↓;
RAC↑.

RAT↑;
RAI↑, RAC↓; sau
RAI↓; RAC↑.

RAT↑; RAI↑;
RAC↑,
dacă ROA↓

RAT↑; RAI↑;
RAC↑,
dacă ROA ↑

RAI↓; RIN↓;
RIC↓; RIF↓.

RAI↓;
Cel puţin un
element îşi
accelerează
rotaţia.

RAI↑;
Cel puţin un
element îşi
încetineşte
rotaţia.

RAI↑; RIN↑;
RIC↑; RIF↑,
dacă ROA↓.

RAI↑; RIN↑;
RIC↑; RIF↑,
dacă ROA ↑.

RAC↓; RS↓;
RC↓; RI↓;
RN↓.

RAC↓;
Cel puţin un
element îşi
accelerează
rotaţia.

RAC↑;
Cel puţin un
element îşi
încetineşte
rotaţia.

RAC↑; RS↑;
RC↑; RI↑; RN↑,
dacă ROA↓.

RAC↑; RS↑;
RC↑; RI↑; RN↑,
dacă ROA ↑.

Sursa: elaborat de autor
Rotaţia capitalului este reprezentată prin 3 ciriterii: durata de rotaţie a capitalului
(RAT), durata de rotaţie a activelor imobilizate (RAI) şi celor circulante (RAC). În vederea
aprecierii calitative a modificării duratei de rotaţie, se determină durata de rotaţie a tuturor
componentelor capitalului: durata de rotaţie a imobilizărilor necorporale, a celor corporale şi
celor financiare (pentru active imobilizate); durata de rotaţie a stocurilor, creanţelor, a
investiţiilor curente, a numerarului şi altor active. Astfel, încetinirea rotaţiei fiecărui criteriu în
contextul încetinirii rotaţiei tuturor elementelor componente se notează cu punctaj minim „1”.
Dacă cel puţin un element component îşi accelerează rotaţia, atunci încetinirea rotaţiei criteriului
se notează cu punctajul „2” (tabelul 3.8.).
Punctaje mai mari se atribuie situaţiilor de accelerare a rotaţiei (micşorarea duratei de
rotaţie) a criteriilor în modul următor: pentru accelerarea rotaţiei activelor totale sau celor
imobilizate sau celor circulante în contextul încetinirii rotaţiei cel puţin a unui element
component se atribuie puctajul „3”; pentru accelerarea rotaţiei capitalului însoţită de accelerarea
rotaţiei tuturor elementelor componente în contextul reducerii rentabilităţii economice (efectul
rotaţiei mai puţin semnificativ) se conferă punctajul „4”; iar dacă accelerarea rotaţiei capitalului
este însoţită de accelerarea rotaţiei tuturor componentelor şi creşterii rentabilităţii economice,
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atunci accelerarea rotaţiei se consideră semnificativă, atribuindu-se punctaj maxim „5” [56,
p.233].
Stabilitatea reprezintă o dimensiune a performanţei financiare cu caracter dual. Creşterea
îndatorării poate fi apreciată atât negativ, cât şi pozitiv, ceea ce implică aprecierea stabilităţii
financiare în ansamblu cu alte dimensiuni ale performanţei financiare (rentabilitate, echilibru
financiar). În modelul propus, stabilitatea este reprezentată prin 3 criterii: rata autonomiei
financiare (RAF), rata stabilităţii financiare (RSF), coeficientul levierului financiar (KLF).
Rata autonomiei financiare se determină ca un coeficient cu valori optime, considerânduse că nivelul minim este 1/3 sau 0,33 şi că cu cât acesta este mai mare, cu atât situaţia financiară
este mai favorabilă. În opinia noastră, un nivel înalt al autonomiei financiare în contextul unei
rentabilităţii economice superioară ratei dobânzii1 indică pierderea oportunităţii de creştere a
performanţei financiare prin optimizarea structurii financiare. Acest criteriu al performanţei
financiare se notează în modul următor:
- „1 punct” se atribuie situaţiilor când îndatorarea este prea mare (sub nivelul de 0,35) şi
când rata autonomiei este peste 0,70 în contextul rentabilităţii economice superioare ratei
dobânzii;
- „2 puncte”se atribuie nivelului ratei de autonomie în intervalul 0,35 şi 0,5 în contextul
unei rentabilităţi economice inferioare ratei dobânzii (ameninţare pentru performanţa viitoare),
precum şi nivelului indicatorului în intervalul 0,60 şi 0,70 în contextul unei rentabilităţi
economice superioare ratei dobânzii (pierderea oportunităţii sporirii performanţei financiare).
- „3 puncte” se acordă nivelului ratei autonomiei înregistrat între 0,50 şi 0,60 în contextul
rentabilităţi economice superioare ratei dobânzii;
- „4 puncte” se notează situaţia când rata autonomiei financiare înregistrează valori între
0,50 – 0,70 în contextul unei rentabilităţi economice este sub nivelul ratei dobânzii;
- „5 puncte” se atribuie unei structuri financiare optimizate şi anume: unui nivel sporit al
ratei autonomiei (RAF>0,70) în cazul unei rentabilităţi economice inferioare ratei dobânzii (un
nivel suficient al independenţei financiare va susţine efortul creşterii rentabilităţii) şi unui nivel
sporit de îndatorare (0,35<RAF>0,5) în contextul unei rentabilităţi economice înalte, ce
prevalează nivelul ratei dobânzii (combinare cea mai potrivită dintre surse proprii şi
împrumutate, ce a permis obţinerea unor rezultate înalte).

1

Se consideră, ca rata dobânzii de referinţă, rata medie anuală a dobânzii la instrumente pe termen scurt
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Tabelul 3.9. Evaluarea stabilităţii financiare, a capacităţii de plată şi a echilibrului
financiar a întreprinderilor industriale prin modelul scoring cu punctaj
Indicatori
Rata
autonomiei
financiare
(RAF)

Punctaj
3

1

2

a)RAF≤0,35;
sau
b)RAF>0,70,
dacă ROA>d.

a)0,35<RAF≤0,50,
dacă ROA<d;
b)0,60<RAF≤0,70,
dacă ROA>d;

0,50<RAF≤0,60,
dacă ROA>d;

RSF<0,5

RSF>0,67,
dacă ROA<d;

0,50<RSF≤0,67,
dacă RFR<1;

KLF>1, dacă
RAF>0,35.

a) 0≤KLF≤0,50,
dacă RFR<1;
b)
0,5<KLF≤1,dacă
ROA<d

Rata stabilităţii
financiare
(RSF)
Coeficientul
levierului
financiar (KLF)

KLF>1, dacă
RAF≤0,35.

Lichiditatea
curentă (LC);

LC≤1

1<LC<2,
dacă 0,70≤KLF≤1.

RSG<1,5

Rata
solvabilităţii
generale (RSG)
Rata fondului
de rulment
(RFR)
şi rata fondului
de rulment
propriu (RFRP)
Rata de
finanţare a
activelor
circulante
(RFAC)

4
0,50<RAF≤0,70,
dacă ROA<d;

5
a) RAF>0,70,
dacă ROA<d;
b)
0,35<RAF≤0,50,
dacă ROA>d;

RSF>0,67,
dacă ROA>d.

0,50<RSF≤0,67,
dacă RFR>1.

0,5<KLF≤1,
dacă ROA>d

0≤KLF≤0,50, dacă
RFR>1;

LC>2,
dacă 0,70≤KLF≤1.

LC>2,
dacă KLF<0,70.

1<LC<2,
dacă KLF<0,70.

1,5≤RSG<2,
dacă ROA<d;

RSG>2,
dacă ROA>d;

RSG>2,
dacă ROA<d;

1,5<RSG<2,
dacă ROA>d;

RFR< 1;
RFRP ≤ 0,5;

RFR< 1;
RFRP > 0,5;

RFR>1;
RFRP>1, dacă
ROA>d sau
0,5<RFRP>0,7,
dacă ROA<d;

RFR>1;
0,7<RFRP>0,1;

RFR>1;
RFRP>1, dacă
ROA<d sau
0,5<RFRP>0,7,
dacă ROA>d

RFAC> 0,8

0,5<RFAC< 0,8,
dacă ROA<d;

RFAC≤ 0,5,
dacă ROA<d;

0,5<RFAC< 0,8,
dacă ROA>d.

RFAC< 0,5,
dacă ROA>d

Sursa: elaborat de autor
Rata stabilităţii financiară dezvăluie ponderea capitalurilor permanente în totalul surselor
de finanţare. În literatura de specialitate se specifică că nivelul optim al acestui indicator se
încadrează în intervalul de 0,5-0,67. În vederea aprecierii acestui indicator conform gradaţiei din
5 puncte, am recurs la condiţii suplimentare. Astfel, punctaj minim se acordă unui nivel al
indicatorului stabilităţii financiare inferior limitei minime (0,5). Pentru un nivel ce prevalează
limita maximă a intervalului optim în condiţiile unei rentabilităţi economice inferioară nivelului
ratei dobânzii se acordă punctaj „2”. Dacă nivelul ratei stabilităţii se încadrează în intervalul
optim, dar indicatorul echilibrului financiar – rata fondului de rulment (RFR) – înregistrează
valori sub 1, adică fondul de rulment e negativ, se atribuie punctaj „3”. În cazul în care nivelul
ratei prevalează limita maximă a intervalului optim, iar rentabilitatea economică este superioară
nivelului ratei dobânzii, atunci se acordă punctaj „4”, deoarece costurile înalte a capitalurilor pe
termen lung sunt justificate printr-un nivel înalt al rentabilităţii. Punctajul maxim „5” se acordă
unui nivel încadrat în intervalul optim însoţit de un fond de rulment pozitiv (tabelul 3.9.).
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Coeficientul levierului financiar denotă nivelul capitalului împrumutat faţă de sursele
proprii. Aprecierea acestui criteriu presupune utilizarea şi altor condiţii. Astfel la un nivel, ce
prevalează nivelul maxim recomandabil (KLF>1) în contextul unei autonomii financiare minime
(RAF≤0,35) se atribuie punctaj minim „1”, deoarece îndatorarea este prea pronunţată,
ameninţînd nu doar capacitatea de plată curentă, ci şi cea pe termen lung, dar şi performanţa
financiară în general. Pentru acelaşi nivel al coeficientului levierului financiar, dar în contextul
unei rate de autonomie financiară superioară nivelului minim (RAF>0,35) se acordă punctaj „2”.
Punctaj mai mare se acordă următoarelor situaţii:
-

„3 puncte” pentru un nivel al coeficientului încadrat în intervalul de 0-0,5, dacă

fondul de rulment este negativ (RFR<1) sau pentru valoarea superioară nivelului de 0,5, dar care
nu prevalează nivelul unitar, în contextul rentabilităţii economice inferioare ratei dobânzii;
-

„4 puncte” pentru un nivel mai mare de 0,5, dar care nu prevalează nivelul unitar,

în contextul rentabilităţii economice superioare ratei dobânzii;
-

„5 puncte” pentru un nivel al coeficientului încadrat în intervalul de 0-0,5 însoţit

de un fond de rulment pozitiv (RFR>1) [55, p.235].
Capacitatea de plată este prezentată prin indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii. Însă, din
motivul inexistenţei unor valori optime unanim acceptate (Anexa 20), am inclus în model doar
două criterii ale acestei dimensiuni: rata lichidităţii curente (LC) şi rata solvabilităţii generale
(RSG).
Lichiditatea măsoară capacitatea întreprinderii de a achita datoriile scadente pe termen
scurt şi presupune ca rotaţia capitalului circulant să fie mai rapidă decât rotaţia datoriilor curente.
În literatura de specialitate, identificăm o diversitate enormă de intervale optime ale indicatorilor
de lichiditate, ceea ce crează dificultăţi în aprecierea corectă a nivelului lichidităţii. Astfel, în
viziunea unor cercetători (Anexa 18), un nivel de 2,2 a ratei lichidităţii curente se consideră unul
optim, ce contribuie la sporirea performanţei financiare, pe când alţi cercetători consideră acest
nivel peste limita intervalului optim, susţinînd că excesul de lichidităţi implică costuri mari de
oportunitate şi reduce performanţa financiară. În acest sens, utilizăm în cadrul modelului propus
coeficientul levierului financiar în vederea aprecierii cât mai apropriate a nivelului lichidităţii
curente în modul următor:
-

„1 punct” se acordă dacă rata lichidităţii curente este inferioară nivelului „1”, căci

atunci capacitatea de plată curentă este compromisă;
-

„2 puncte” se atribuie situaţiei în care nivelul ratei lichidităţii este cuprins între

intervalul 1-2, iar coeficientului levierului financiar înregistrează valori între 0,7-1;
-

„3 puncte” pentru un nivel al ratei lichidităţii curente de peste 2 însoţită de
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coeficientul levierului financiar cu valori între 0,7-1;
-

„4 puncte” se acordă situaţiei în care coeficientul de levier financiar este sub

nivelul de 0,7, iar rata lichidităţii curente prevalează nivelul „2”
-

„5 puncte” se atribuie situaţiei în care rata lichidităţii curente se încadrează în

intervalul 1-2, iar coeficientul levierului financiar este sub nivelul de 0,7.
Rata solvabilităţii generale măsoară capacitatea întreprinderii de a-şi achita obligaţiile
totale din resurse sale. În literatura de specialitate, se regăseşte ca limita minimă a indicatorului
de solvabilitate este nivelul de 1,5, ceea ce semnifică că activele trebuie să prevaleze datoriile cel
puţin cu 50 %. În modelul elaborat punctajele pentru acest indicator se aordă în modul următor:
- cu punctaj minim „1” se notează orice situaţie, în care rata solvabilităţii înregistrează
valori sub nivelul minim recomandabil;
- „2 puncte” se atribuie situaţie în care rata solvabilităţii generale se încadrează în
intervalul de 1,5-2, iar rentabilitatea economică este inferioară nivelului ratei dobânzii;
- „3 puncte” se acordă pentru un nivel al ratei solvabilităţii mai mare de 2, când
rentabilitatea economică este superioară rata dobânzii (situaţia pierderii oportunităţii);
- „4 puncte” se atribuie pentru un nivel al ratei solvabilităţii mai mare de 2, când
rentabilitatea economică este inferioară ratei dobânzii;
- „5 puncte” se acordă pentru un nivel al ratei solvabilităţii, cuprins în intervalul 1,5-2, în
contextul unei rentabilităţi economice superioare ratei dobânzii (o situaţie în care avantajele
aduse de la renunţarea unei părţi a capacităţii de plată pe termen lung prevalează riscul generat
de o îndatorare mai pronunţată).
Echilibrul financiar este descris prin intermediul indicatorului fondului de rulment
(RFR) şi ratei de finanţare a activelor circulante (RFAC). Rata fondului de rulment se apreciază
în ansamblul cu rata fondului de rulment propriu (RFRP). Punctajul minim „1” în cadrul acestui
criteriu se acordă situaţiei, în care fondul de rulment este negativ, adică rata fondului de rulment
este mai mică decât 1, însoţit de un nivel al ratei fondului de rulment propriu mai mic sau egal cu
0,5. În cazul în care rata fondului de rulment propriu prevalează nivelul de 0,5, atunci se acordă
punctajul „2”. Un punctaj mai mare se atribuie situaţiilor cu fond de rulment pozitiv, în modul
următor [56, p.236]:
-

„3 puncte” pentru rata fondului de rulment propriu supraunitar în contextul unei

rentabilităţi economice superioare ratei dobânzii (pierderea oportunităţii) sau pentru un nivel al
ratei fondului de rulment propriu cuprins între 0,5 şi 0,7, dacă rentabilitatea economică este
inferioară ratei dobânzii;
-

„4 puncte” pentru fond de rulment pozitiv însoţit de un nivel al ratei fondului de
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rulment propriu cuprins între 0,7 şi 1;
„5 puncte” se acordă unui fond de rulment propriu pozitiv în condiţiile unei

-

rentabilităţi economice reduse faţă de nivelul ratei dobânzii sau unui fond de rulment propriu
cuprins între 0,5 şi 0,7 în contextul unei rentabilităţi economice superioare ratei dobânzii
(tabelul 3.13.).
Rata de finanţare a activelor circulante permite aprecierea politicii de finanţare a
capitalului circulant. Astfel, un nivel înalt al acestei rate indică o politică prudentă de finanţare,
ce implică nişte costuri de oportunitate, pe când un nivel scăzut al acestei rate semnifică că
capitalul circulant este finanţat în mod agresiv, adică în baza pasivelor curente, ceea ce implică
riscuri mai mari. Aprecierea corectă a echilibrului dintre risc şi oportunitate se efectuează în
ansamblul cu indicatorul rentabilităţii economice. În acest sens, dacă rata de finanţare a activelor
prevalează nivelul de 0,8 se atribuie punctaj minim „1”. În cazul în care rata se încadrează în
intervalul de 0,5-0,8 în contextul unei rentabilităţi economice inferioare ratei dobânzii, se
atribuie punctajul „2”, căci politica prudentă implică costuri majore, ce afectează profitabilitatea
şi rentabilitatea. Pentru un nivel al ratei de finanţare inferior nivelului de 0,5, dar în aceleaşi
condiţii de rentabilitate joasă se acordă 3 puncte. Pentru o politică prudentă (0,5<RFAC< 0,8)
desfăşurată în condiţii de rentabilitate superioară ratei dobânzii se atribuie 4 puncte. Punctaj
maxim „5” se conferă în cazul în care rata de finanţare a activelor circulante înregistrează valori
sub nivelul de 0,5, iar rentabilitatea este superioară ratei dobânzii.
Astfel, după acordarea şi notarea punctajelor pentru 20 de criterii în „Grila de evaluare a
performanţei financiare a întreprinderilor industriale după metoda scoring” (Anexa 22), se
calculează nivelul general al performanţei financiare prin însumarea rezultatelor obţinute.
Indicele poate prelua 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, din care:

-

20-30 de puncte – stare de insolvabilitate;

-

31-40 de puncte – non-performanţă cu posibilitatea ameliorării;



41-60 de puncte – performanţă inferioară;



61-80 de puncte – performanţă medie;



81-100 de puncte – performanţă superioară.

Modelul scoring dezvoltat în acest capitol oferă posibilitatea estimării unui nivel global al
performanţei financiare şi distingerii clare a întreprinderilor performante de cele neperformante.
De asemenea, considerăm că acest model are o utilitate practică sporită, în acest sens,
recomandăm utilizarea lui pentru următoarele scopuri:
89

-

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.
Aplicarea modelului elaborat în contextul industriei băuturilor, industriei uşoare şi celei a
maşinilor oferă o imagine mai clară a performanţei financiare faţă de metoda ratelor. Din figura
3.9. observăm că industria băuturilor, conform modelului propus, înregistrează o tendinţă de
reducere a indicelui agregat al performanţei financiare, evoluând de la o performanţă medie (77
puncte) la o stare neperformantă (40 de puncte). Aceasta se explică prin diminuarea nivelului
rezultatului financiar (de la 22 la 7 puncte din 25 posibile), rentabilităţii (de la 12 la 7 puncte din
15 posibile), creşterii (de la 8 la 3 puncte din 10), rotaţiei capitalului (de la 11 la 3 puncte din 15
posibile), capacităţii de plată (de la 10 la 4 puncte din 10 posibile). Astfel, nivelul redus al
performanţei financiare a industriei băuturilor este determinat, în primul rând, de imposibilitatea
obţinerii rezultatul net pozitiv şi în creştere, ceea ce este cauzată, după opinia noastră, 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, în anul 2012 nivelul indicelui agregat al performanţei financiare scade cu 17
puncte, transferând industria uşoară din categoria cu performanţă medie în cea cu performanţă
inferioară, aceasta fiind cauzată de diminuarea următoarelor dimensiuni ale performanţei
financiare: rezultat financiar (cu 6 puncte), rentabilitate (cu 6 puncte), rotaţia capitalului (cu 5
puncte). Dar din anul 2013, industria uşoară începe să traseze o altă tendinţă a dinamicii şi
anume cea ascendentă. În anul 2013 se înregistrează o creştere a indicelui performanţei
financiare cu 23 de puncte, aceasta fiind datorată îmbunătăţirii dimensiunilor rezultat financiar
(de la 10 la 21 puncte din 25), rentabilitate (de la 4 la 9 puncte din 15), rotaţia capitalului (de la 7
la 12 puncte din 15).
În anul 2014 industria uşoară reuşeşte să atingă un nivel superior al performanţei
financiare (92 de puncte). Această performanţă înaltă a fost favorizată de nivelul înalt al
rezultatului financiar (21 de puncte din 25) şi de ameliorarea situaţiei în cadrul altor dimensiuni:
rentabilitate (de la 9 la 13 puncte din 15), creştere (de la 8 la 10 puncte din 10), stabilitate (de la
10 la 14 puncte din 15), rotaţia capitalului (de la 12 la 15 puncte din 15), capacitate de plată (de
la 7 la 10 puncte din 10), echilibrul financiar (de la 7 la 9 puncte din 10). Observăm că industria
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uşoară atinge nivel maxim la următoarele dimensiuni ale performanţei financiare: creştere,
rotaţia capitalului şi capacitate de plată, ceea ce demonstrează că creşterea înregistrată este
eficientă, accelerarea capitalului manifestă efecte semnificative, iar structura financiară este
optimizată, deoarece chiar la un grad de îndatorare pronunţat, industria reuşeşte să manifeste un
nivel înalt al rezultatului financiar, rentabilităţii şi capacităţii de plată.
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Figura 3.9.Evoluţia comparativă a performanţei financiare pe anii 2010-2014
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexa 26)
Evoluţia industriei maşinilor, echipamentelor şi aparatelor este mai dramatică decât cea a
industriei uşoare, deoarece nu se soldează cu o creştere semnificativă. Astfel, în anul 2011 cel
mai înalt nivel al performanţei din cele trei industrii analizate îi revinea industriei maşinilor (88
de puncte), însă în următorul an nivelul de performanţă superioară se reduce până la performanţa
financiară medie (66). Aceasta situaţie se explică printr-o diminuare pronunţată la următoarele
dimensiuni: rezultat financiar (de la 25 la 15 puncte), rentabilitate (de la 13 la 8 puncte), creştere
(de la 10 la 4 puncte). În următorul an, o îmbunătăţire a nivelului rezultatului financiar, a
rentabilităţii, stabilităţii financiare, rotaţiei capitalului şi capacităţii de plată determină sporirea
performanţei financiare până la nivelul anului 2011, indicând că sporirea îndatorării a permis
creşterea indicatorilor rezultativi. Însă, în anul 2014 structura financiară nu se consideră una
optimizată, fiindcă gradul de îndatorare înalt (62 %) este însoţit de o diminuare semnificativă la
majoritatea dimensiunilor performanţei financiare: rezultat financiar (de la 21 la 13 puncte),
rentabilitate (de la 12 la 6 puncte), rotaţia capitalului (de la 12 la 7 puncte), capacitate de plată
(de la 10 la 7 puncte).
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Din cele analizate, constatăm că toate trei industrii sunt simţitor de îndatorate, dar în
cazul industriei uşoare astfel de structură financiară este apreciată ca una optimă, căci îi permite,
în ultimii 2 ani, sporirea performanţei financiare de la un nivel inferior (51 puncte) la nivel
superior (92 de puncte). Cel mai scăzut nivel al performanţei financiare este înregistrat de
întreprinderile industriei băuturilor, ce se încadrează în categoria industriilor neperformante.
Fluctuaţiile performanţei financiare a industriei maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
semnalează necesitatea unor modificări în politica de gestiune a capitalului circulant, în vederea
preîntîmpinării încetinirii rotaţiei acestuia, şi celei de finanţare, în vederea optimizării structurii
financiare.
Aplicând acelaşi model pentru industria prelucrătoare şi pentru total activităţi economice,
am determinat că atât industria prelucrătoare, cât şi total activităţi economice se încadrează, în
anul 2014, în categoria performanţei inferioare, înregistrând nivelul de 57 de puncte. În decursul
perioadei 2011-2013, industria prelucrătoare reuşea să menţină un nivel mai înalt al performanţei
financiare faţă de total activităţi economice, însă o diminuare semnificativă în cadrul
dimensiunilor de rezultat financiar, rentabilitate şi creştere au afectat nivelul performanţei
financiare.
Modelul scoring propus în acest subcapitol poate fi utilizat atât pentru estimarea nivelului
performanţei financiare unei întreprinderi industriale, cât şi a întreprinderilor industriale în
ansamblu. De asemenea, acesta permite estimarea nivelului performanţei financiare, precum şi
deosebirea întreprinderilor performante de cele neperformante, ceea ce metoda ratelor financiare
nu ne poate oferi. Astfel, concluzionăm că metoda scoring este mai eficientă decât metoda
ratelor în evaluarea performanţei financiare. Însă, e important să menţionăm că metoda scoring
nu este lipsită de anumite dezavantaje şi anume: alegerea dimensiunilor, identificarea
indicatorilor de estimare şi atribuirea aceleeaşi ponderi pentru fiecare indicator conferă un grad
semnificativ de subiectivism modelului de evaluare. Subiectivitatea modelului de evaluare a
performanţei financiare poate fi redusă prin utilizarea tehnicilor econometrice, care vor permite
identificarea acelor dimensiuni şi indicatori ce manifestă o putere statistic semnificativă pentru a
distinge întreprinderile performante de cele neperformante.
3.2. Cercetarea empirică a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare a întreprinderilor industriale
Rotaţia capitalului întreprinderii este o dimensiune extrem de importantă a performanţei
financiare, deoarece manifestă influenţă semnificativă asupra tuturor dimensiunilor acesteia.
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Rotaţia capitalului este apreciată prin indicatorii invers proporţionali: numărul de rotaţie şi durata
de rotaţie. Astfel accelerarea rotaţiei capitalului se manifestă prin creşterea numărului de rotaţii
sau prin reducerea duratei de rotaţie. Rotaţia capitalului este influenţată de rotaţia componentelor
sale. Astfel, accelerarea rotaţiei fiecărei categorii conduce la accelerarea rotaţiei capitalului în
ansamblu, influenţa fiecărei categorii de capital depinde de ponderea acestora în total.
Din datele tabelului 3.10. observăm că rotaţia capitalului ale industriilor analizate
manifestă o tendinţă neuniformă. Astfel, în perioada anilor 2011-2012 observăm accelerarea
vitezei de rotaţie a capitalului industriei băuturilor, pe când în următorii ani durata de rotaţie a
acestuia creşte cu 2,2 zile sau 0,27 % în 2013 şi cu 228,82 zile sau 28,42 %, ceea ce se apreciază
negativ.
Tabelul 3.10. Evoluţia indicatorilor rotaţiei capitalului industriei băuturilor, uşoară şi celei
a maşinilor, echipamentelor şi aparatelor, zile
№

Abaterea relativă, %

Perioada

Indicatori

2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
1.
1.1.
1.2.

Durata de rotaţie a
capitalului (RAT)
Durata de rotaţie a
capitalului imobilizat (RAI)
Durata de rotaţie a
capitalului circulant (RAC)

944,49

916,69

802,86

805,06

1033,88

-2,94

-12,42

0,27

28,42

429,71

416,86

357,09

353,36

444,68

-2,99

-14,34

-1,05

25,84

514,78

499,83

445,77

451,70

589,20

-2,91

-10,81

1,33

30,44

2. Industria uşoară
2.
2.1.
2.2.

Durata de rotaţie a
capitalului (RAT)

437,49

368,53

380,83

361,58

321,84

-15,76

3,34

-5,05

-10,99

Durata de rotaţie a
capitalului imobilizat (RAI)
Durata de rotaţie a
capitalului circulant (RAC)

254,10

204,25

203,17

184,20

157,28

-19,62

-0,53

-9,34

-14,62

183,38

164,29

177,66

177,38

164,56

-10,41

8,14

-0,16

-7,23

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
3.
3.1.
3.2.

Durata de rotaţie a
capitalului (RAT)
Durata de rotaţie a
capitalului imobilizat (RAI)
Durata de rotaţie a
capitalului circulant (RAC)

515,68

468,82

419,86

359,35

371,89

-9,09

-10,44

-14,41

3,49

234,98

214,30

205,32

153,74

138,02

-8,80

-4,19

-25,12

-10,22

280,70

254,52

236,85

220,79

233,87

-9,33

-6,94

-6,78

5,93

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Celelalte două industrii manifestă tendinţe mai pronunţate de accelerare a vitezei de
rotaţie a capitalului, cu excepţia anului 2012, în care capitalul industriei uşoare şi-a încetinit
viteza de rotaţie cu 12,3 zile sau 3,34 % şi cu excepţia anului 2014, în care capitalul
întreprinderilor industriei maşinilor şi-a încetinit viteza de rotaţie cu 12,54 zile sau 3,49 %.
Încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului întreprinderilor industriei băuturilor în 2014 a fost
cauzată de creşterea duratei de rotaţie a capitalului imobilizat cu 91,32 zile sau 25,84 % şi de
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încetinirea rotaţiei capitalului circulant cu 137,5 zile sau 30,44 %. Creşterea duratei de rotaţie a
capitalului industriei uşoare în anul 2012 a fost determinată de încetinirea vitezei de rotaţie a
capitalului circulant cu 13,37 zile sau 8,14 %.
Încetinirea viteza de rotaţie a capitalului întreprinderilor industriei maşinilor a fost
determinată de sporirea duratei de rotaţie a capitalului circulant cu 13,08 zile sau 5,93 %. În cele
din urmă, susţinem că încetinirea viteza de rotaţie a capitalului sub influenţa atât a creşterii
duratei de rotaţie a capitalului imobilizat, cât şi a celui circulant manifestă o ameninţare
semnificativă pentru performanţa financiară, deoarece indică nu doar probleme în gestiunea
capitalului circulant, dar şi reducerea eficienţii utilizării patrimoniului permanent, afectând
capacitatea întreprinderii de a desfăşura o activitate operaţională profitabilă. Compararea duratei
de rotaţie a capitalului a întreprinderilor industriale analizate dezvăluie că cea mai lentă rotaţie se
manifestă în cazul întreprinderilor industriei băuturilor, iar având în vedere că nivelul veniturilor
întreprinderilor industriei băuturilor este superior nivelului celorlalte industrii, afirmăm 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. De asemenea,
observăm că doar în anul 2013 durata de rotaţie a capitalului întreprinderilor industriei uşoare
înregistra un nivel superior celui al întreprinderilor industriei maşinilor – cu 2,33 zile, pe când în
ceilalţi ani viteza de rotaţie a capitalului întreprinderilor industriei uşoare este cea mai rapidă (fig
3.10). Aceasta se datorează unei rotaţii mai intense a capitalului circulant, durata de rotaţiei a
căruia este cea mai mică, pe când rotaţia capitalului imobilizat ale întreprinderilor industriei
uşoare este, în mare parte, mai lentă decât la întreprinderile industriei maşinilor (Anexa 21).
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Figura 3.10.Evoluţia comparativă a rotaţiei capitalului pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 16,17,18)
Din datele tabelului 3.11. observăm că încetinirea viteza de rotaţie a capitalului imobilizat
al întreprinderilor industriei băuturilor din anul 2014 este cauzată de creşterea duratei de rotaţie
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ale tuturor componentelor acestuia, în special de încetinirea vitezei de rotaţie a imobilizărilor
corporale, care au afectat rotaţia capitalului imobilizat cu o încetinire de 82,83 zile. În cazul
celorlalte întreprinderi, observăm o încetinire doar la unele elementele ale capitalului imobilizat,
care nu a afectat accelerarea vitezei de rotaţie a acestuia.
Tabelul 3.11. Evoluţia indicatorilor rotaţiei capitalului imobilizat al industriei băuturilor,
uşoară şi a maşinilor, echipamentelor şi aparatelor, zile
№

Abaterea relativă, %

Perioada

Indicatori

2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
Durata de rotaţie a activelor
imobilizate (RAI)
Durata de rotaţie a
imobilizărilor necorporale
(RIN)

429,71

416,86

357,09

353,36

444,68

-2,99

-14,34

-1,05

25,84

2,54

2,19

1,60

1,60

1,97

-13,67

-26,85

-0,42

23,46

1.2.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor corporale (RIC)

387,71

372,99

322,63

319,91

400,74

-3,80

-13,50

-0,84

25,27

1.3.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor financiare (RIF)

39,64

41,68

32,86

31,84

41,96

5,14

-21,17

-3,08

31,78

1.
1.1.

2. Industria uşoară
2.

2.1.

Durata de rotaţie a activelor
imobilizate (RAI)
Durata de rotaţie a
imobilizărilor necorporale
(RIN)

254,10

204,25

203,17

184,20

157,28

-19,62

-0,53

-9,34

-14,62

1,02

0,78

0,88

0,97

0,88

-23,50

13,77

9,95

-9,19

2.2.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor corporale (RIC)

235,73

188,44

186,90

168,55

142,61

-20,06

-0,81

-9,82

-15,39

2.3.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor financiare (RIF)

17,36

15,03

15,39

14,68

13,78

-13,41

2,36

-4,61

-6,09

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
Durata de rotaţie a activelor
imobilizate (RAI)
Durata de rotaţie a
imobilizărilor necorporale
(RIN)

234,98

214,30

205,32

153,74

138,02

-8,80

-4,19

-25,12

-10,22

2,91

2,80

2,50

1,68

1,29

-3,87

-10,39

-32,80

-23,42

3.2.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor corporale (RIC)

227,00

193,71

183,44

140,66

124,97

-14,66

-5,30

-23,32

-11,16

3.3.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor financiare (RIF)

13,62

17,79

19,37

11,40

11,77

30,60

8,88

-41,16

3,26

3.
3.1.

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Industria băuturilor se distinge prin cea mai lentă rotaţie a imobilizărilor corporale şi
celor financiare, pe când în cazul imobilizărilor necorporale, o durata de rotaţie mai mare se
observă la industria maşinilor (cu excepţia anului 2014).
Durata de rotaţie a imobilizărilor corporale ale industriei maşinilor era superioară celei a
industriei uşoare în perioada anilor 2010-2011, pe când în următorii ani ritmul accelerării rotaţiei
imobilizărilor corporale ale industriei maşinilor a prevalat cel al industriei uşoare, determinând
înregistrarea unei durate mai mici din cele trei industrii analizate (Anexa 22).
Informaţia prezentată în tabelul 3.12. relevă că încetinirea rotaţiei capitalului circulant a
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industriei băuturilor în anii 2013-2014 este cauzată de sporirea duratei de rotaţiei a tuturor
componentelor acestuia, cu excepţia investiţiilor pe termen scurt în anul 2013.
Tabelul 3.12. Evoluţia indicatorilor rotaţiei activelor circulante ale industriilor băuturilor,
uşoară şi a maşinilor, echipamentelor şi aparatelor, zile
№

Abaterea relativă, %

Perioada

Indicatori

2010

2011

2012

2013

2014

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

1. Industria băuturilor
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Durata de rotaţie a
activelor circulante (RAC)
Durata de rotaţie a
stocurilor (RS)
Durata de rotaţie a
creanţelor (RC)
Durata de rotaţie a
investiţiilor curente (RIC)
Durata de rotaţie a
numerarului (RN)
Durata de rotaţie a altor
active (RAAC)

514,78

499,83

445,77

451,70

589,20

-2,91

-10,81

1,33

30,44

306,47

288,82

252,89

254,81

329,70

-5,76

-12,44

0,76

29,39

177,63

174,66

160,60

164,68

218,01

-1,67

-8,05

2,54

32,39

8,66

12,00

7,20

4,10

7,77

38,65

-39,99

-43,07

89,62

8,37

10,99

13,04

15,50

18,05

31,33

18,70

18,86

16,41

13,67

13,36

12,04

12,61

15,66

-2,27

-9,89

4,77

24,22

2. Industria uşoară
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Durata de rotaţie a
activelor circulante (RAC)
Durata de rotaţie a
stocurilor (RS)
Durata de rotaţie a
creanţelor (RC)
Durata de rotaţie a
investiţiilor curente (RIC)
Durata de rotaţie a
numerarului (RN)
Durata de rotaţie a altor
active (RAAC)

183,38

164,29

177,66

177,38

164,56

-10,41

8,14

-0,16

-7,23

73,68

66,45

72,73

75,65

71,88

-9,81

9,45

4,01

-4,98

123,64

103,54

77,70

72,03

65,55

-16,26

-24,95

-7,29

-8,99

2,75

2,64

3,93

6,96

5,77

-3,88

48,75

77,38

-17,10

17,73

15,91

13,82

12,39

12,23

-10,30

-13,09

-10,34

-1,37

40,66

11,34

9,48

8,33

7,45

-72,10

-16,47

-12,11

-10,56

3. Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Durata de rotaţie a
activelor circulante (RAC)
Durata de rotaţie a
stocurilor (RS)
Durata de rotaţie a
creanţelor (RC)
Durata de rotaţie a
investiţiilor curente (RIC)
Durata de rotaţie a
numerarului (RN)
Durata de rotaţie a altor
active (RAAC)

280,70

254,52

236,85

220,79

233,87

-9,33

-6,94

-6,78

5,93

146,42

126,37

115,14

106,33

101,15

-13,69

-8,89

-7,65

-4,87

87,90

87,90

87,20

80,84

122,49

-0,01

-0,80

-7,29

51,52

8,23

8,21

6,88

4,70

4,96

-0,24

-16,16

-31,70

5,46

24,76

20,55

17,10

15,82

15,62

-17,03

-16,77

-7,48

-1,26

9,50

11,50

10,53

8,61

8,64

21,09

-8,40

-18,26

0,31

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
Încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului circulant al întreprinderilor din industria uşoară
înregistrată în anul 2012 a fost cauzată de creşterea duratei de rotaţie a stocurilor cu 6,28 zile sau
9,45 % şi a investiţiilor curente cu 1,29 zile sau 48,75 %. În anul 2013 constatăm încetinirea la
aceleaşi componente ale capitalului circulant, dar datorită la aceea că stocurile deţin o pondere
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semnificativă în totalul acestuia şi că rotaţia lor a încetinit cu un ritm mai mic (2,92 zile sau 4,01
%), celelalte componente (creanţe, numerar, alte active circulante), prin accelerarea vitezei de
rotaţie, au determinat reducerea duratei de rotaţie a capitalului circulant.
Încetinirea viteza de rotaţie a capitalului circulant al întreprinderilor industriei maşinilor
în anul 2014 este cauzată de creşterea duratei de rotaţie a creanţelor cu 41,51 zile sau 51,52 %, a
investiţiilor curente cu 0,26 zile sau 5,46 % şi a altor active circulante cu 0,03 zile sau 0,31 %.
Alte active circulante manifestă tendinţe de încetinire şi în anul 2012 – cu 2 zile sau 21,09 % însă, influenţa sa negativă este acoperită de celelalte componente ale capitalului circulant.
Industria uşoară se deosebeşte de industria maşinilor printr-o rotaţie mai accelerată a stocurilor în
perioada analizată şi o durata a creanţelor mai mare în perioada anilor 2010-2011. Aceasta ne
sugerează eficientizarea gestiunii capitalului circulant al industriei uşoare.
În cele din urmă, concluzionăm că rotaţia capitalului întreprinderilor industriei băuturilor
este semnificativ mai lentă decât la celelalte întreprinderi industriale analizate, ceea ce afectează
obţinerea unui nivel înalt al performanţei financiare. În acest context, recomandăm
întreprinderilor industriei băuturilor, ca un prim pas spre sporirea performanţei financiare, să
accelereze viteza de rotaţie a capitalului, ceea ce poate fi realizat prin sporirea veniturilor de
vânzări, eficientizarea managementului imobilizărilor corporale, diminuarea volumului
creanţelor şi optimizarea gestiunii stocurilor, optimizarea structurii capitalului economic.
De asemenea, apreciem negativ tendinţa de încetinire a rotaţiei creanţelor în cadrul
industriei maşinilor, căci aceasta constituie o ameninţare semnificativă pentru performanţa
financiară viitoare. În acest context, recomandăm consolidarea eforturilor spre accelerare vitezei
de rotaţie a creanţelor prin elaborarea unei politici bine definite a creditului comercial, prin
evidenţa riguroasă a creanţelor pe categorii de clienţi, pe fiecare client în parte şi pe termeni de
recuperare; aplicarea unui sistem de reduceri comerciale în vederea încurajării clienţilor să achite
cât mai rapid.
Apreciem pozitiv accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului întreprinderilor industriei
uşoare şi, în sensul asigurării unui nivel înalt al performanţei financiare în viitor, recomandăm
menţinerea ritmului de creştere a veniturilor din vânzări superior ritmului de sporire a capitalului
economic prin implementarea practicilor avansate de conlucrare internaţională; propulsarea
dezvoltării industriei prin încurajarea întreprinderilor, aplicând facilităţile fiscale, să avanseze la
sistemul FOB şi marcă proprie; optimizarea structurii capitalului economic.
Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin modelul
DuPont. Modelul DuPont, fiind un model neliniar multiplicativ, reprezintă un instrument
eficient în determinarea situaţiei financiare a întreprinderii, precum şi metodă înalt informativă a
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influenţei rotaţiei capitalului.
În tabelul 3.13. prezentăm analiza efectelor rotaţiei capitalului, în baza modelului
DuPont, asupra rentabilităţii financiare întreprinderilor industriei băuturilor, industriei uşoare şi a
celei maşinilor, echipamentelor şi aparatelor pentru perioada 2011-2014. Din datele tabelului
observăm că rentabilitatea financiară a industriei băuturilor a diminuat constant de la 11,06 % la
-4,17 % în perioada anilor 2011-2014, pe când rentabilitatea financiară a industriei uşoare şi
celei a maşinilor a evoluat neuniform.
Tabelul 3.13. Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra rentabilităţii conform modelului
Du Pont ale industriei băuturilor, industriei uşoare şi a celei maşinilor
Anii
N/o:

Indicatorii

2011

2012

2013

2014

Abaterea absolută (+,-)
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

Industria băuturilor
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Marja netă (MN), %
Numărul rotaţiilor
activelor totale (NRAT)
Pîrghia financiară (PrF)
Rentabilitatea financiară
(ROE), %
[rd.1.1.*rd.1.2.*rd.1.3.]
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rentabilităţii financiare

11,061

0,046

-1,710

-4,177

-11,01

-1,76

-2,47

0,398

0,455

0,453

0,353

0,06

0,00

-0,10

2,350

2,371

2,557

3,050

0,02

0,19

0,49

10,349

0,049

-1,982

-4,497

-10,30

-2,03

-2,52

x

0,006

-0,009

-1,274

x

x

x

Marja netă (MN), %
Numărul rotaţiilor
activelor totale (NRAT)
Pîrghia financiară (PrF)
Rentabilitatea financiară
(ROE), %
[rd.2.1.*rd.2.2.*rd.2.3.]
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rentabilităţii financiare

4,900

Industria uşoară
-1,067
2,157

4,610

-5,97

3,22

2,45

0,990

0,958

1,009

1,134

-0,03

0,05

0,12

2,360

2,625

2,443

2,579

0,26

-0,18

0,14

11,453

-2,685

5,319

13,485

-14,14

8,00

8,17

x

-0,090

0,269

1,486

x

x

x

-9,64

1,21

-2,75

Marja netă (MN), %
Numărul rotaţiilor
activelor totale (NRAT)
Pîrghia financiară (PrF)
Rentabilitatea financiară
(ROE), %
[rd.3.1.*rd.3.2.*rd.3.3.]
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rentabilităţii financiare

Industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor
13,571
3,927
5,136
2,389
0,779

0,869

1,016

0,981

0,09

0,15

-0,03

1,517

1,724

2,005

2,604

0,21

0,28

0,60

16,029

5,886

10,457

6,107

-10,14

4,57

-4,35

x

0,609

1,514

-0,218

x

x

x

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11-13)
Rentabilitatea capitalului propriu al întreprinderilor industriei uşoare a înregistrat o
reducere semnificativă (14,14 %), ajungînd chiar la un nivel negativ (-2,68 %) în anul 2012, iar
în următorii ani a manifestat o dinamică considerabil pozitivă, înregistrând valoarea de 13,48 %
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în anul 2014.
Rentabilitatea financiară a întreprinderilor industriei maşinilor a înregistrat reducere în
anul 2012 (cu 10,14 %) şi în anul 2014 (cu 4,35 %), pe când în anul 2013 acest indicator a arătat
o creştere de 4,57 %. Descompunerea în factori detaliaţi ai rentabilităţii financiare conform
modelului DuPont ne-a permis să percepem efectele rotaţiei capitalului asupra indicatorului
rezultativ.
Astfel, constatăm că reducerea rentabilităţii financiare a întreprinderilor industriei
băuturilor din anul 2012 a fost determinată de micşorarea considerabilă a marjei nete, iar efectul
rotaţiei capitalului asupra rentabilităţii financiare a fost pozitiv, însă nesemnificativ, contribuind
la creşterea ratei rentabilităţii financiare doar cu 0,006 %. În anul 2013, reducerea rentabilităţii
financiare a fost determinată de diminuarea semnificativă a marjei nete, dar şi de încetinirea
rotaţiei capitalului, care a afectat dinamica indicatorului rezultativ cu 0,009 %. Din diverse
motive, situaţia economico-financiară a întreprinderilor industriei băuturilor s-a înrăutăţit acut,
încât capacitatea acestora să genereze profit din activitatea sa a scăzut vizibil. În anul 2014,
observăm că reducerea şi mai mare a rentabilităţii financiare este determinată de reducerea
marjei nete şi de o încetinire semnificatvă a vitezei de rotaţie a capitalului, care, la rândul său, a
determinat diminuarea ratei rentabilităţii financiare cu -1,274 %. În cazul industriei uşoare,
afirmăm că rotaţia capitalului reprezintă un factor pozitiv semnificativ, căci datorită accelerării
continuă (2012-2014) a vitezei de rotaţie, industria a reuşit să depăşească pierderile nete din anul
2012. Astfel, în anul 2013, accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului a determinat sporirea ratei
rentabilităţii financiare cu 0,269 %, iar în anul 2014, a contribuit la creşterea rentabilităţii cu
1,486 %. Analiza factorială a rentabilităţii financiare a industriei maşinilor a arătat că
diminuarea indicatorului rezultativ în anul 2012 a fost determinată de reducerea semnificativă a
marjei nete, acoperind efectul pozitiv al accelerării rotaţiei capitalului, care a influenţat spre
creşterea ratei rentabilităţii financiare cu 0,609 %. În anul 2013, accelerarea vitezei de rotaţie a
contribuit considerabil la sporirea ratei rentabilităţii financiare cu 1,514 %. În următorul an,
încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a determinat reducerea rentabilităţii financiare cu 0,218
%.
În concluzie, afirmăm că încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a influenţat diminuarea
ratei rentabilităţii financiare a întreprinderilor industriei băuturilor şi a maşinilor, afectând, în
cele din urmă, performanţa financiară. În acelaşi timp, afirmăm că rotaţia capitalului a jucat un
rol important în creşterea nivelului rentabilităţii financiare la întreprinderile industriei uşoare,
contribuind la o performanţă mai înaltă a acestora.
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Analiza efectelor rotaţiei capitalului prin modelul factorial al rezultatului financiar.
Modelul factorial al rezultatului financiar a fost inspirat de la modelul DuPont, reprezentînd un
instrument eficient de determinare a legăturilor neliniare a rezultatului financiar cu factorii săi
detaliaţi, printre care se evidenţiază şi rotaţia capitalului.
Tabelul 3.14. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului financiar al
întreprinderilor industriei băuturilor
N/o

Anii

Indicatorii
2011

1
2
3
4
5
6

Valoarea medie a
activelor, mii lei
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS), %
Marja operaţională
(MO), %
Marja netă (MN), %
Numărul de rotaţii a
activelor totale (NRAT)
Profitul brut (PB), mii
lei

2012

2013

2014

Abaterea absolută (+,-)
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

10964183

11322130

11880722

11595582

357947

558591

285140

29,107

28,076

28,108

30,146

-1,031

0,032

2,038

3,812

2,733

2,975

2,244

-1,079

0,242

-0,731

11,061

0,046

-1,710

-4,177

-11,015

-1,756

-2,467

0,398

0,455

0,453

0,353

0,056

-0,001

-0,100

1 270 716

1 445 180

1 514 056

1 234 072

174464

68876

279984

166 436

140 674

160 243

91 876

-25762

19569

-68368

482 862

2 364

-92 105

-170 984

-480497

-94470

-78878

[rd.1.*rd.2.*rd.5./100]
7

Rezultatul activităţii
operaţionale (RAO),
mii lei

[rd.1.*rd.3.*rd.5./100]
8

Rezultatul financiar net
(RFN), mii lei

[rd.1.*rd.4.*rd.5./100]
9

10

11

Efectele rotaţiei
capitalului asupra
profitului brut, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului activităţii
operaţionale, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului financiar
net, mii lei

x

18119166

-667886

-34956041

x

x

x

x

1763772

-70690

-2602048

x

x

x

x

29686

-40632

-4843474

x

x

x

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11-13)
Din datele tabelului 3.14. observăm că accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului a
influenţat pozitiv asupra indicatorilor de rezultate financiare ale întreprinderilor industriei
băuturilor în anul 2012, acoperind efectul negativ al diminuării rentabilităţii comerciale şi
contribuind la creşterea profitului brut. Însă, efectul pozitiv al accelerării vitezei de rotaţie nu a
fost suficient pentru sporirea rezultatului activităţii operaţionale şi a rezultatului financiar net,
care au diminuat din cauza reducerii semnificative a marjei operaţionale şi a marjei nete.
În anul 2013, încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului a determinat diminuarea
profitului brut cu 667 886 mi lei, a rezultatului activităţii operaţional cu 70 690 mii lei şi a
rezultatului financiar net cu 40 632 mii lei. Efectele negative ale încetinirii vitezei de rotaţie a
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capitalului au fost acoperite parţial de creşterea rentabilităţii comerciale şi marjei operaţionale.
Reducerea indicatorilor de rezultate financiare ale întreprinderilor industriei băuturilor în
anul 2014 a fost determinată de diminuarea puternică a marjei operaţionale şi celei nete, precum
şi de încetinirea considerabilă a vitezei de rotaţie a capitalului. Astfel, constatăm că rotaţia
capitalului a manifestat efecte semnificative şi negative asupra rezultatului financiar al
întreprinderilor industriei băuturilor, afectând nivelul performanţei financiare a acestora.
Tabelul 3.15. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului financiar al
întreprinderilor industriei uşoare
N/o

Anii

Indicatorii
2011

1
2
3
4
5
6

Valoarea medie a
activelor, mii lei
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS), %
Marja operaţională
(MO), %
Marja netă (MN), %
Numărul de rotaţii a
activelor totale (NRAT)
Profitul brut (PB), mii
lei

Abaterea absolută (+,-)
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

2012

2013

2014

2699046

2928161

3177001

3386689

229116

248840

209688

20,49

17,75

20,51

22,28

-2,736

2,758

1,766

3,553
4,900

-0,200
-1,067

3,727
2,157

6,407
4,610

-3,753
-5,968

3,927
3,225

2,680
2,453

0,990

0,958

1,009

1,134

-0,032

0,051

0,125

547 690

498 218

657 783

855 606

-49472

159565

197823

94 991

-5 606

119 539

246 095

100597

125145

126556

130 991

-29 958

69 181

177 070

160949

99139

107889

x

-1663195

3323174

9431928

x

x

x

x

-18740

603874

2712314

x

x

x

x

-99979

349492

1951579

x

x

x

[rd.1.*rd.2.*rd.5./100]
7

Rezultatul activităţii
operaţionale (RAO),
mii lei

[rd.1.*rd.3.*rd.5./100]
8

Rezultatul financiar net
(RFN), mii lei

[rd.1.*rd.4.*rd.5./100]
9

10

11

Efectele rotaţiei
capitalului asupra
profitului brut, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului activităţii
operaţionale, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului financiar
net, mii lei

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 11-13)
Informaţia din tabelul 3.15 relevă că odată cu încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului
întreprinderilor industriei uşoare în anul 2012 profitul brut a diminuat cu 1 663 195 mii lei, iar
rezultatul din activitatea operaţional s-a redus cu 18 740 mii lei şi rezultatul financiar net cu
99 979 mii lei. În următorul an, accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului a condus la creşterea
indicatorilor de rezultate financiare. Astfel, observăm că profitul brut a sporit cu 3 323 174 mii
lei, iar rezultatul activităţii operaţionale a crescut cu 603 874 mii lei şi rezultatul financiar net cu
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349 492 mii lei. În anul 2014, efectele rotaţiei capitalului au fost şi mai semnificative,
determinând sporirea profitul brut cu 9 431 928 mii lei, iar a rezultatului din activitatea
operaţional cu 12 712 314 mii lei şi rezultatului financiar net cu 1 951 579 mii lei.
Rezultatele analizei efectelor rotaţiei capitalului asupra indicatorilor de rezultate
financiare ale întreprinderilor industriei uşoare ne permite să concluzionăm că rotaţia capitalului
a contribuit valoros la sporirea performanţei financiare, în acelaşi timp, afirmăm că menţinerea şi
accelerarea

vitezei

de

rotaţiei

reprezintă

imperativul

managementului

performanţei

întreprinderilor industriei uşoare.
Tabelul 3.16. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatului industriei maşinilor
N/o

1
2
3
4
5
6

Anii

Indicatorii
Valoarea medie a
activelor, mii lei
Rentabilitatea
vânzărilor (ROS), %
Marja operaţională
(MO), %
Marja netă (MN), %
Numărul rotaţiilor
activelor totale (NRAT)
Profitul brut (PB), mii
lei

Abaterea absolută (+,-)
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

2011

2012

2013

2014

2067768

2250165

2831492

3479205

182397

581326

647713

27,29

25,25

24,18

18,7

-37,836

-6,247

-7,772

7,906

5,381

7,790

5,341

-2,525

2,409

-2,449

13,571

3,927

5,136

2,389

-9,644

1,209

-2,747

0,779

0,869

1,016

0,981

0,091

0,146

-0,034

439 316

493 969

695 347

638 690

54653

201377

-56657

127 271

105 256

224 040

182 378

-22014

118784

-41662

218 471

76 809

147 708

81 580

-141662

70899

-66128

x

5113500

10064425

-2277139

x

x

x

x

1089732

3242426

-650385

x

x

x

x

795275

2137753

-290913

x

x

x

[rd.1.*rd.2.*rd.5./100]
7

Rezultatul activităţii
operaţionale (RAO),
mii lei

[rd.1.*rd.3.*rd.5./100]
8

Rezultatul financiar net
(RFN), mii lei

[rd.1.*rd.4.*rd.5./100]
9

10

11

Efectele rotaţiei
capitalului asupra
profitului brut, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului activităţii
operaţionale, mii lei
Efectele rotaţiei
capitalului asupra
rezultatului financiar
net, mii lei

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 15-17)
Din datele tabelului 3.16. observăm că rotaţia capitalului a manifestat efecte pozitive
asupra indicatorilor de rezultate financiare ale întreprinderilor industriei maşinilor în anii 2012,
2013, pe când anul 2014, micşorarea numărului de rotaţii ale capitalului a determinat reducerea
tuturor indicatorilor de rezultate. Accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului reprezintă o direcţie
prioritară în efortul sporii performanţei financiare a întreprinderilor industriei maşinilor,
deoarece anume efectele pozitive ale creşterii numărului de rotaţii acoperă fluctuaţiile ratei
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rentabilităţii comerciale, a marjei operaţionale şi celei nete, care sunt caracteristice
întreprinderilor industriei maşinilor. Această concluzie este confirmată de evoluţia indicatorilor
de rezultate financiare în anul 2014, care sub influenţa reducerii numărului de rotaţii, au
diminuat în următorul mod: profitul brut cu 2 277 139 mii lei, rezultatul din activitatea
operaţională cu 650 385 mii lei şi rezultatul financiar net cu 290 913 lei.
Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare relevă că aceasta este
strîns relaţionată cu rentabilitatea şi rezultatele financiare ale întreprinderii, jucând un rol pozitiv
în cazul accelerării sale, acoperind influenţele negative ale altor factori, sau un rol negativ în
cazul diminuării, afectând şi mai mult performanţa financiară. În acest context, considerăm că
întreprinderile industriei băuturilor ar trebuie să intensifice eforturile spre accelerarea vitezei de
rotaţie a capitalului economic, pe când întreprinderile industriei maşinilor ar trebuie să-şi
concentreze atenţia asupra accelerării vitezei de rotaţie a creanţelor.
Analiza efectelor rotaţiei capitalului prin modelul ciclul de conversie a numerarului.
Ciclul de conversie a numerarului reprezintă o abordare dinamică de analiză a lichidităţii,
care oferă o imagine clară privind capacitatea de plată a întreprinderii. Ciclul de conversie a
numerarului, incluzând variabila timpul în aprecierea lichidităţii, furnizează informaţie
adiţională, pe lângă indicatorii lichidităţii, privind capacitatea de plată şi permite eficientizarea
managementului lichidităţilor întreprinderii.
Informaţia din tabelul 3.17. relevă că ciclul de conversie a numerarului întreprinderilor
industriei băuturilor a sporit cu 48 zile în anul 2014 faţă de anul 2010, ceea ce se apreciază ca un
trend negativ, deoarece indică extinderea perioadei de timp în care întreprinderile au fonduri
blocate în capital de lucru.
Această dinamică a fost determinată de creşterea duratei de rotaţie a stocurilor cu 23,23
zile şi a duratei de rotaţie a creanţelor cu 40,48 zile, iar sporirea duratei de rotaţie a datoriilor a
diminuat efectele negative ale încetinirii vitezei de rotaţie a stocurilor şi a creanţelor cu 15,57
zile.
Analiza dinamicii ciclului de conversie a numerarului întreprinderilor industriei uşoare
arată că perioada de convertire a fondurilor în numerar a diminuat cu 53,59 zile, ceea ce este
apreciat pozitiv, deoarece indică eficientizarea managementului ciclului fluxului de numerar.
Reducerea perioadei de încasare a numerarului se datorează diminuării duratei de rotaţie a
creanţelor cu 58,09 zile şi a duratei de rotaţie a stocurilor cu 1,80 zile, ceea ce relevă că
eficientizarea gestiunii clienţilor a contribuit la sporirea capacităţii de plată a întreprinderilor
industriei uşoare.
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Tabelul 3.17. Efectele rotaţiei capitalului asupra capacităţii de plată a
întreprinderilor industriale
Anii

2010

2011

2012

2013

2014

Bauturi
Durata de rotatie stocuri, zile

306,47

288,82

252,89

254,81

329,70

Durata de rotatie creantelor, zile

177,63

174,66

160,60

164,68

218,01

Durata de rotatie a datoriilor comerciale, zile

161,51

150,90

137,42

138,20

177,08

Ciclul de conversie a numerarului, zile

322,59

312,59

276,07

281,29

370,64

73,68

66,45

72,73

75,65

71,88

123,64

103,54

77,70

72,03

65,55

91,00

75,34

91,26

92,43

84,71

106,32

94,65

59,18

55,25

52,73

Usoara
Durata de rotatie stocuri, zile
Durata de rotatie creantelor, zile
Durata de rotatie a datoriilor comerciale, zile
Ciclul de conversie a numerarului, zile

Masini, utilaje si echipamente
Durata de rotatie stocuri, zile

146,42

126,37

115,14

106,33

101,15

Durata de rotatie creantelor, zile

87,90

87,90

87,20

80,84

122,49

Durata de rotatie a datoriilor comerciale, zile

73,52

60,89

54,43

134,69

223,64

160,80

153,37

147,90

52,47

0

Ciclul de conversie a numerarului, zile

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova (Anexe 15-17)
În cazul întreprinderilor industriei maşinilor, observăm că durata ciclului de conversie a
numerarului s-a redus de la 160,8 zile la o valoare nulă, ceea ce semnifică că durata ciclului
operaţional coincide cu durata ciclului de plăţi. Orice întreprindere trebuie să tindă spre
minimizarea ciclului de conversie a numerarului, numai că aceasta trebuie să se bazeze pe
accelerarea vitezei de rotaţie a stocurilor şi a creanţelor şi pe creşterea perioadei de amînare a
plăţilor. Din rezultatele analizei, constatăm că diminuarea ciclului de conversie a numerarului a
întreprinderilor industriei maşinilor este determinată de reducerea duratei de rotaţie a stocurilor
cu 45,27 zile şi creşterea duratei de rotaţie a datoriilor comerciale cu 150,12 zile, ceea ce pe
fondalul creşterii duratei de rotaţie a creanţelor cu 34,59 zile, nu demonstrează o eficientizarea a
managementului lichidităţilor, deoarece această situaţie generează reducerea încrederii
creditorilor în capacitatea de plată a întreprinderii, creşterea riscului apariţiei creanţelor dubioase.
Analiza ciclului de conversie a numerarului a dezvăluit că încetinirea vitezei de rotaţie a
stocurilor şi creanţelor a afectat capacitatea de plată a întreprinderilor industriei băuturilor, iar
diminuarea duratei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor a întreprinderilor industriei uşoare a
contribuit la reducerea perioadei de transformare a fondurilor în numerar. În cazul
întreprinderilor industriei maşinilor, observăm o situaţie duală, căci ciclul de conversie a
numerarului nul a fost determinat de încetinirea vitezei de rotaţie a creanţelor a condus la
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necesitatea unor finanţări suplimentare, determinând întreprinderile să extindă considerabil
perioada de amînare a plăţilor, ceea ce crează riscuri suplimentare privind capacitatea de plată a
întreprinderilor.
Aplicarea modelului Dupont, a modelului factorial al rezultatului financiar şi celui ciclul
de conversie a numerarului demonstrează că efectele rotaţiei capitalului pot fi pozitive, atunci
când are loc accelerarea vitezei de rotaţie, şi negative, când are loc creşterea duratei de rotaţie.
De asemenea, datele empirice arată că efectele rotaţiei capitalului pot fi semnificative şi
nesemnificative. Astfel, în cazul industriei băuturilor, rotaţia capitalului a manifestat efecte
negative semnificative, căci o încetinire pronunţată a vitezei de rotaţie a capitalului a determinat
nivelul de non-performanţă a întreprinderilor acestui domeniu. Pentru industria uşoară rotaţia
capitalului reprezintă factorul care a determinat ieşirea industriei din impas şi anume sporirea
performanţei financiare de la un nivel inferior la cel superior. În cazul industriei constructoare de
maşini şi aparate, rotaţia capitalului, iniţial, a manifestat efecte pozitive nesemnificative, ca mai
apoi acestea să devină destul de considerabile, contribuind la creşterea performanţei financiare
prin accelerarea vitezei de rotaţie într-un an şi determinând diminuarea performanţei financiare
în următorul an din cauza unei încetiniri pronunţate a vitezei de rotaţie a capitalului circulant.
Generalizând cele analizate, concluzionăm că rotaţia capitalului reprezintă un factor
direct şi determinant al performanţei financiare a întreprinderilor cercetate. 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.

3.3. Concluzii la capitolul 3
În efortul realizării obiectivului de cercetare propus pentru acest capitol, am efectuat o
analiza stării actuale a performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin intermediul
metodei ratelor financiare şi metoda scoring. De asemenea, am realizat cercetarea empirică a
efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financire. Sintetizând rezultatele obţinute,
formulăm următoarele concluzii:
1. Industria prelucrătoare reprezintă un domeniu foarte important al economiei naţionale,
datorită contribuţiei

semnificative la formarea volumului producţiei industriale şi a

PIB.

Analiza structurii producţiei industriei prelucrătoare şi a exporturilor ne-a permis să identificăm
domeniile industriale strategic importante: industria băuturilor, industria uşoară, industria
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor.
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2. Cercetarea stării actuale a performanţei financiare prin metoda ratelor relevă că
întreprinderile industriei băuturilor sunt cele mai neperformante, aceasta manifestându-se prin
incapacitatea de a obţine un rezultat financiar pozitiv şi de a desfăşura o activitate rentabilă,
printr-o îndatorare puternică şi solvabilitate redusă. În acelaşi timp, întreprinderile industriei
uşoare se disting printr-un nivel înalt al performanţei, înregistrând cel mai mare nivel al
rezultatului financiar net şi al rentabilităţii printre întreprinderile analizate, precum şi o creştere
eficientă. De asemenea, rezultatele cercetării indică că întreprinderile industriei maşinilor se
caracterizează printr-o stare fluctuantă a performanţei financiare, cauzată de o dinamică instabilă
a rezultatului financiar, o rentabilitate şi autonomie financiară descrescătoare, precum şi de o
creştere ineficientă.
3. Evaluarea performanţei financiare prin prisma ratelor financiare nu permite estimarea
nivelului global al performanţei financiare, ci oferă o imagine generală despre anumite
dimensiuni ale acesteia, ceea ce face dificil partajarea întreprinderilor în performante şi
neperformante. În acest context, recomandăm aplicarea modelului scoring dezvoltat de autor în
evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale.
4. Aplicarea modelului scoring ne-a permis, prin atribuirea punctajului dimensiunilor
performanţei, să constatăm 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
când întreprinderile industrie băuturilor se consideră neperformante (40 de puncte din 100).
Starea de non-performanţă a întreprinderilor industriei băuturilor a fost determinată, în primul
rând, de imposibilitatea obţinerii rezultatul net pozitiv, ceea ce este cauzată, în opinia noastră, de
gradul înalt de îndatorare şi de încetinirea pronunţată a vitezei de rotaţie a capitalului.
Performanţa financiară înaltă a întreprinderilor industriei uşoare a fost determinată de accelerarea
semnificativă a rotaţiei capitalului, de sporirea rezultatului financiar şi a rentabilităţii. În acelaşi
timp, menţionăm că nivelul inferior a performanţei financiare a întreprinderilor industriei
maşinilor şi fluctuaţiile în dinamică a acesteia sunt cauzate de managementul ineficient al
capitalului circulant, în special cel al creanţelor.
5. Estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare, prin modelul
DuPont, arată că 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 ultimii 5 ani. În cazul întreprinderilor industriei
maşinilor, afirmăm că accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului a manifestat o influenţă
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pozitivă, diminuînd efectele negative ale reducerii profitului şi creşterii îndatorării. Aplicarea
modelului factorial al rezultatului financiar în evaluarea efectelor rotaţiei capitalului relevă că
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 al rezultatului financiar 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.
6. Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a evidenţiat rolul
decisiv al vitezei de rotaţie în creşterea rezultatelor financiare şi a rentabilităţii, precum şi în
optimizarea nivelului lichidităţilor, ceea ce denotă importanţa accelerării vitezei de rotaţie în
efortul sporirii performanţei financiare.
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IV. DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A EFECTELOR ROTAŢIEI
CAPITALULUI ASUPRA PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR
INDUSTRIALE
4.1. Elaborarea indicelui agregat de evaluare a performanţei financiare a întreprinderilor
industriale
Evaluarea performanţei financiare are un rol extrem de important în efortul întreprinderii
de a spori nivelul acesteia. Cercetările din capitolele precedente ale prezentei lucrări au arătat că
capacitatea întreprinderii de a-şi controla şi de a-şi îmbunătăţi performanţa depinde, în mare
parte, de modul în care aceasta este evaluată. Aplicarea metodei ratelor financiare nu a oferit o
imagine integră asupra nivelului performanţei financiare, iar metoda scoring nu a generat
rezultate suficient de convingătoare. De aceea, am considerat necesar să ne propunem, ca
obiectiv pentru acest subcapitol, dezvoltarea unei metodologii de evaluare a performanţei
financiare prin utilizarea tehnicilor econometrice, care reprezintă un instrument excelent pentru
identificarea relaţiilor cauzale dintre variabila dependentă şi cele independente, iar rezultatele
obţinute sunt demne de încredere pentru luarea deciziilor de către manageri.
Renumitul cercetător american Altman E. (1968) susţine că analiza tradiţională a ratelor
financiare nu mai este o tehnică analitică relevantă pentru cercetarea academică [96, p.609].
Astfel, în elaborarea modelului de predicţie a posibilităţii de faliment, Altman E. propune o
metodă statistică, denumită analiza discriminantă, care este utilizată pentru clasificarea unei
observaţiilor într-un grup apriori determinat. Analiza discriminantă oferă posibilitatea clasificării
sau prezicerii în genul de situaţii în care variabila dependentă apare în formă calitativă
(performant sau neperformant). În acest sens, efectuarea clasificării observaţiilor în două sau mai
multe grupuri reprezintă primul pas al cercetării. Pentru fiecare observaţie (întreprindere) este
determinat un set de caracteristici (rate financiare), iar analiza discriminantă urmează să
determine cea mai bună combinaţie a acestor caracteristici, care va face distincţie dintre grupuri
[96, p.592-593].
Cercetătorul american Ohlson J.A. a propus un alt model de evaluare probabilităţii de
faliment, cel de regresie logistică. Criticând analiza discriminantă, el susţine că abordarea
discriminantă impune anumite cerinţe

statistice în privinţa proprietăţilor distributive ale

predictorilor şi că interpretarea rezultatelor este prea subiectivă [183, p.112].
În ordinea celor expuse, considerăm că regresia neliniară este cea mai relevantă tehnică
econometrică pentru evaluarea performanţei financiare, deoarece permite obţinerea unui indice
agregat al acesteia, care va oferi o imagine de ansamblu a performanţei financiare cu un grad
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înalt de obiectivitate.
Modelul de estimare a performanţei financiare, dezvoltat în prezentul subcapitol, se
bazează pe un eşantion de întreprinderi industriale (industria băuturilor; industria uşoară;
industria maşinilor, echipamentelor, aparatelor), care sunt înregistrate la Bursa de Valori din
Republica Moldova. Selecţia acestui segment al întreprinderilor industriale se bazează, în primul
rând, pe aceea că domeniile alese sunt strategic importante pentru economia naţională, atât din
punct de vedere al volumului de producţie, cât şi a ponderii în exporturi, iar în al doilea rând, atât
timp cât valoarea de piaţă este considerată dimensiune a performanţei financiare, întreprinderile
industriale cu structura organizatorico-juridică de tip societate pe acţiuni de tip deschis
înregistrate la bursă sunt considerate eligibile. Scopul pe care-l urmăreşte cercetarea este
îmbunătăţirea mijloacelor actuale de estimare a performanţei financiare a întreprinderii, folosind
informaţiile disponibile în sistemul de evidenţă autohton. Ca bază informaţională pentru
elaborarea modelului au servit statisticile anuale pentru perioada anilor 2011 – 2014 a 43 de
întreprinderi (172 de observaţii) din domeniile industriale cercetate (Anexa 23). Selecţia iniţială
a permis identificarea a circa 80 de întreprinderi industriale, însă condiţiile impuse (continuitatea
activităţii pe perioada selectată, prezentarea rapoartelor financiare complete) au determinat
reducerea eşantionului.
În baza studiului literaturii de specialitate, ca bază informaţională descriptivă a
performanţei financiare a întreprinderilor au fost identificate 10 dimensiuni ale acesteia,
detaliate prin indicatori descriptivi identificaţi direct sau determinaţi ca derivate din sistemul
informaţional disponibil (Anexa 6). În acest mod, au fost identificate 36 variabile potenţiale
pentru evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale. Analizând minuţios
rezultatele prezentate de întreprinderi conform pragurilor teoretice de performanţă, variabila
dummy, performanţa financiară (PF), a fost definită reieşind din următoarele condiţii: dacă Rata
fluxului NET de numerar operaţional (RFNO)>0, totodată Rata fondului de rulment propriu
(RFRP)>1, şi Rata îndatorării globale (RIG)<0.7, iar Rata de îndatorare pe TL (RIT)<0.5,
întreprinderii i s-a atribuit codul 0 (întreprindere performantă) în caz contrar i s-a atribuit codul 1
(întreprindere non-performantă).
Pentru a avea posibilitatea estimării modelului de evaluare a performanţei financiare a
întreprinderilor, a fost necesară reconfigurarea prealabilă a bazei de date reducând-o la un număr
optim de variabile de influenţă, pornind de la premiza că numărul predictorilor într-un model de
regresie nu poate fi aproximativ egal cu numărul subiecţilor. După cum a menţionat Hosmer şi
Lemeshow (2000) [147], numărul predictorilor în regresiile logistice este identificat la fel ca şi în
regresia multiplă reieşind din volumul eşantionului (mărimea efectului aşteptat şi puterea
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testului).2
Ca tehnică parametrică de reduce a numărului de variabile independente a fost utilizat
testul de verificare a diferenţelor dintre grupele de subiecţi pe variabile de interes, ţinând cont de
categoria la care se referă întreprinderea analizată (performantă sau non-performantă) şi anume
ANOVA - test. La baza aplicării testului dat, stă verificarea relaţiilor dintre nivelurile medii
calculate pentru fiecare variabilă în parte în funcţie de categoria la care se referă întreprinderea:
performantă sau non-performantă. Sensul testului ANOVA constă în identificarea acelei
variabile financiare pentru care nivelurile medii pe cele două categorii de analiză diferă
semnificativ din punct de vedere statistic3. Ca rezultat au fost identificate variabilele cu
capacitate sporită de diferenţiere între grupurile care s-au prezentat a fi sensibile faţă de categoria
întreprinderii (Anexa 24).
În următoarea etapă au fost reevaluate dimensiunile de analiză prin prisma variabilelor de
perspectivă identificate cu ajutorul testului ANOVA, totodată fiind apreciate aşteptările de
impact ale acestora asupra performanţei financiare. Din cele 10 dimensiuni ale performanţei
financiare definite din start s-au dovedit a fi sensibile la categoria de performanţă

doar 8

dimensiuni, şi anume [15, 104-105]:
1.

Dimensiunea Rezultat financiar, care după analiza preventivă, s-a redus la un

singur indicator semnificativ, ce divizează întreprinderile în performante şi non-performante,
acesta fiind: Profitul Brut (PB). O valoare pozitivă a acestui indicator este prezentată de
capacitatea întreprinderilor de a-şi acoperi cel puţin costurile vânzărilor din veniturile generate
de comercializarea produselor fabricate. Aşteptările faţă de acest indicator sunt de a fi cel puţin
în zona pozitivă, deoarece un nivel redus, negativ determină diminuarea performanţei financiare
a întreprinderii;
2.

Dimensiunea Rentabilitate este prezentată de variabila Rentabilitatea financiară

(ROE), care cuantifică capacitatea întreprinderii de a utiliza eficient capitalul său propriu sau,
altfel spus, abilitatea capitalului propriu de a genera profit. Aşteptările acestui indicator sunt cel
puţin valori pozitive, creşterea acestuia determină sporirea performanţei financiare.
3.

Dimensiunea Stabilitate este prezentată de variabilele Rata autonomiei

financiare (RAF), Rata stabilităţii financiare (RSF), Rata îndatorării globale (RIG), Rata
de îndatorare pe TL (RIT), Coeficientul de levier (KLF). Indicatorii stabilităţii descriu
2
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poate
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utilizat
în
acest
scop
online
Statistics
Calculators
version
3.0
(http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=1).
3
Pentru ca variabila să fie ”păstrată”, ipoteza verificată de egalitate a mediilor între cele două categorii de analiză
trebuie să nu se accepte, respectiv ipoteza alternativă de neegalitate a mediilor să nu se respingă la un nivel de
semnificaţie prestabilit (ipoteza de egalitate a mediilor pentru grupurile de întreprinderi performante şi nonperformante a fost respinsă la un nivel de semnificaţie de 10%).
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structura financiară a întreprinderii. Sub aspect cantitativ, aceste variabile sunt de tip proporţie cu
anumite limite optime, adică valorile lor se încadrează în intervalul 0-1, aprecierea efectuîndu-se
în funcţie de încadrarea în segmentul optim. Aşteptările faţă de aceşti indicatori poartă un
caracter dualist, deoarece un nivel al ratei autonomiei financiare apropiat de limita de jos (ex.
0,4) poate fi apreciată, în acelaşi timp, pozitiv - dacă atragerea majoră a surselor împrumutate
conduce la expansiunea activităţii de producţie, creşterea rezultatului financiar, prin urmare la
sporirea performanţei financiare (structură financiară optimă) sau negativ - dacă îndatorarea
pronunţată nu se justifică cu o creştere a rezultatului, rentabilităţii şi, în cele din urmă, a
performanţei financiare.
4.

Dimensiunea performanţei financiare Echilibru va fi în cele ce urmează

prezentată de variabilele: Rata de finanţare a activelor circulante (RFAC), Rata fondului de
rulment (RFR), Rata fondului de rulment propriu (RFRP). Indicatorii echilibrului financiar
indică nivelul marjei de siguranţă, dezvăluind strategia de finanţare a capitalului economic.
Aşteptările privind aceşti indicatori sunt dualiste, considerându-se că creşterea acestora doar pînă
la un anumit nivel determină sporirea performanţei financiare.
5.

Dimensiunea Valoare de piaţă se va prezenta prin prisma indicatorilor: Profit

net/acţiune (PNACT) şi Indicatorul „Price-to-Book-Ratio” (PBR). Aceşti indicatori descriu
performanţa bursieră a întreprinderii. Aşteptările faţă de profitul net pe acţiune sunt valorile
pozitive ale acestuia, iar faţă de indicatorul PBR - să prevaleze nivelul unitar, considerându-se că
creşterea acestor indicatori va conduce la sporirea performanţei financiare.
6.

Dimensiunea Capacitate de plată se prezintă a fi bine redată de variabilele:

Lichiditatea curentă (LC), Lichiditatea intermediară (LI), Lichiditatea rapidă (LR), Rata
solvabilităţii generale (RSG). Aşteptările faţă de aceşti indicatori sunt ca lichiditatea curentă să
înregistreze valori mai mari decât 1, iar rata solvabilităţii generale mai înalte decât nivelul de 1,5,
pe când aşteptările faţă de ceilalţi indicatori ai capacităţii de plată nu sunt clar conturate. În
general, creşterea indicatorilor capacităţii de plată determină sporirea performanţei financiare.
Însă, un nivel de lichiditate excesiv implică costuri de oportunitate sporite, ceea ce arată că
creşterea acestor indicatori doar pînă la un anumit nivel va contribui la sporirea performanţei
financiare.
7.

Dimensiunea Valoarea adăugată, care relevă că întreprinderea a reuşit să creeze o

plusvaloare în activitatea sa. Aşteptările faţă de indicatorul valorii adăugate sunt valori pozitive,
căci crearea valorii adăugate conduce la sporirea performanţei financiare.
8.

Dimensiunea Creştere este prezentată doar de indicatorul: Creşterea activelor

totale (CRAT). Valoarea pozitivă a acestui indicator evidenţiază aspectul cantitativ al strategiei
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de expansiune, fără a dezvălui aspectul calitativ. Astfel, aşteptările faţă de acest indicator sunt
dualiste, căci creşterea activelor nu garantează creşterea rezultatului financiar, prin urmare
sporirea performanţei financiare.
ANOVA a contribuit la reducerea semnificativă a numărului de indicatori care
caracterizează / descriu performanţa financiară a întreprinderilor de la 36 de poziţii la 18, dar nu
suficient de mult pentru a obţine o simulare de calitate. Un moment important în procesul de
modelare, de care trebuie de ţinut cont, îl prezintă efectul de corelaţie dintre variabilele
independente. Astfel în baza matricei de corelaţii bivariate estimată, constatăm că între unele
variabile, componente ale aceleiaşi dimensiuni, se prezintă o corelaţie statistică semnificativă
(Anexa 25). În baza analizei matricei de corelaţie, matricea posibililor predictori ai performanţei
financiare poate fi redusă ca urmare a relaţiilor prezentate în Tabelul 4.1.
Tabelul 4.1. Corelaţii intradimensionale
DIMENSIUNEA
Rezultatul financiar
Rentabilitatea

Stabilitatea

Echilibru

CORELAŢII SEMNIFICATIVE (Sig.<0,01)
Profitul Brut (PB)
Rentabilitatea financiară (ROE)
Rata autonomiei financiare(RAF)& Rata îndatorării
globale (RIG)
Rata autonomiei financiare (RAF)& Rata de îndatorare pe
TL (RIT)
Rata autonomiei financiare (RAF)& Rata stabilităţii
financiare (RSF)
Rata îndatorării globale (RIG)& Rata de îndatorare pe TL
(RIT)
Rata îndatorării globale (RIG)&Rata stabilităţii financiare
(RSF)
Rata fondului de rulment (RFR) & Rata fondului de
rulment propriu (RFRP)

Valoarea de piaţă

Capacitatea de
plată

Lichiditatea curentă (LC)& Lichiditatea intermediară (LI)
Lichiditatea curentă (LC)&Rata solvabilităţii generală
(RSG)
Lichiditatea intermediară (LI)&Lichiditatea rapidă (LR)

Valoare adăugată
Creştere

Valoare adăugată (VA)
Creşterea activelor totale (CRAT)

PREDICOTORI FINALI
Profitul Brut (PB)
Rentabilitatea financiară (ROE)

Rata autonomiei financiare (RAF)
SAU Rata îndatorării globale
(RIG) SAU Rata de îndatorare pe
TL (RIT) SAU Rata stabilităţii
financiare RSF,
Coeficientul de levier (KLF)

Rata fondului de rulment (RFR)
SAU Rata fondului de rulment
propriu (RFRP), Rata de finanţare
a activelor curente (RFAC)
Profit net/acţiune (PNACT),
Indicatorul PBR sau P/B- „Priceto-Book-Ratio” (PBR)
Lichiditatea curentă (LC) SAU
Lichiditatea intermediară (LI)
SAU Rata solvabilităţii generală
(RSG)
Lichiditatea intermediară (LI) SAU
Lichiditatea rapidă (LR)
Valoare adăugată (VA)
Creşterea activelor totale (CRAT)

Sursa: Elaborat de autor
Setul de date pentru prezentarea cercetării empirice a fost proiectat ţinând cont de tehnica
de modelare, care va fi aplicată la modelarea probabilităţii ce prezintă performanţa financiară a
întreprinderilor şi anume, modelarea cu variabile calitative binare [230,161]. În prezenta teză au
fost utilizate ca tehnici de simulare modelul logit şi modelul probit, după care în baza statisticilor
empirice şi a nivelului de predicţie a rezultatului s-a identificat relaţia optimă de simulare a
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performanţei financiare a întreprinderilor industriale autohtone.
Teoretic modelul logit este descris de relaţia:
(4.1.)
Dacă se aplică o transformare logistică a ecuaţiei (4.1.) se obţine relaţia liniară dintre
logit (

şi variabilele explicative:
(4.2.)
În cazul modelului probit

variabila dependentă este o transformare a probabilităţii

observate conform legii distribuţiei normale. Forma matematică a acestui tip de model este:

unde

(4.3.)

Ca metodă de introducere a variabilelor în model a fost utilizată metoda pas cu pas4. În
model au fost păstrate doar variabilele

care au prezentat influenţă semnificativă asupra

rezultatului (<10%).
Atât modelul logit cât şi modelul probit de estimare a performanţei financiare a
întreprinderilor prezintă rezultate semnificative reieşind din influenţa factorilor: Rata autonomiei
financiare (RAF), Rata fondului de rulment propriu (RFRP),

Rentabilitatea financiară (ROE),

Profit net/acţiune (PNACT), Rata „Preţ la valoarea nominală” (PBR). Din aceste două modele
doar unul simulează mai bine realitatea şi acesta este modelul logit [15, 106-107].
În favoarea concluziilor date sunt statisticile indicatorilor de bonitate estimaţi pentru
modele de tip binar: McFadden R2, criteriul Akaike , criteriul Schwarz, criteriul Hannan-Quinn:
McFadden R2 este o statistică alternativă a coeficientului de determinaţie (tipic
modelului de regresie liniar), care se calculează pentru modelele cu variabile calitative binare.
Acesta se determină în funcţie de verosimilitate maximă a modelului estimat în coraport cu
valoarea modelului empiric5. Dacă trebuie sa decidem între două tipuri de modele estimate în
baza aceloraşi variabile dependente, se va pleda pentru modelul cu valoarea McFadden R2
maximă, în cazul analizat - modelul logit;
compararea calităţii modelelor estimate prin prisma criteriilor Akaike, Schwarz şi
Hannan-Quinn direcţionează spre decizia de a accepta modelul pentru care criteriile date au
4

Toate variabilele predictor sunt corelate cu variabila criteriu după care variabila care are corelaţia cea mai mare este
introdusă prima în ecuaţie. Următoarea variabilă introdusă în ecuaţie este cea care are corelaţia cea mai mare, după
ce a fost eliminat efectul variabilei anterioare.Dacă o variabilă nou introdusă are o contribuţie mai consistentă asupra
variabilei dependente, va determina eliminarea unei variabile anterioare care se dovedeştemai puţinpredictivă.
5
interpretare clasică în baza unor criteii stabile a statisticii McFadden R2 nu sunt, important ca valoarea acestuia să
fie pozitivă
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valori mai mici. Din tabelul 4.2. constatăm, că din cele două modele estimate, condiţia dată este
satisfăcută de modelul logit.
Tabelul 4.2. Rezultatele modelării

Variabila dependentă: PF
Metoda: ML - Binary Logit
Perioada: 2011 2014
Număr observaţii: 172

Variabila dependentă: PF
Metoda: ML - Binary Probit
Perioada: 2011 2014
Număr observaţii: 172

Variabile

Eroarea
Coeficienţi Standard (S.E.)

z-Statistic

C
RAF
RFRP
ROE
PNACT
PBR

4.342582
-3.624646
-1.050723
-3.099125
-0.110815
-0.077785

0.826609
0.948105
0.350771
1.612851
0.038410
0.038917

5.253489
-3.823042
-2.995465
-1.921519
-2.885057
-1.998742

McFadden R2
S.D. var. dep.
Criteriul Akaike
Criteriul Schwarz

0.260187
0.499796
1.090459
1.200256

Media var. dep.
S.E. a regresie
Suma pătr. resid.
Funct. verosim

0.540698
0.419770
29.25038
-87.77952

Criteriul HannanQuinn
Restr. deviance
Statistica LR
Prob(statistica LR)

1.135007
237.3018
61.74280
0.000000

Restr. log likelihood
Media funct. verosim

-118.6509
-0.510346

Obs cu Dep=0
Obs cu Dep=1

79
93

Total obs

Prob.
0.0000***
0.0001***
0.0027***
0.0547*
0.0039***
0.0456**

172

Eroarea
Coeficienţi Standard (S.E.)

z-Statistic

C
RAF
RFRP

2.511999
-2.134425
-0.592098

0.442232
0.543318
0.196793

5.680281
-3.928497
-3.008741

ROE
PNACT
PBR

-1.910783
-0.060854
-0.045313

0.962637
0.021431
0.023146

-1.984946
-2.839487
-1.957658

0.258002
0.499796
1.093474
1.203270

Media var. dep.
S.E. a regresie
Suma pătr. resid.
Funct. verosim

0.540698
0.420902
29.40824
-88.03878

1.138021
237.3018
61.22428
0.000000
0.258002

Restr. log likelihood
Media funct. verosim

-118.6509
-0.511853

Variabile

McFadden R2
S.D. var. dep.
Criteriul Akaike
Criteriul Schwarz
Criteriul HannanQuinn
Restr. deviance
Statistica LR
Prob(statistica LR)
Obs cu Dep=0
Obs cu Dep=1

79
93

Total obs

Prob.

0.0000888
0.0001888
0.0026888
**
0.0472
0.0045*
0.0503*
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*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Aplicarea metodei logit se prezintă a fi rezonabilă doar în cazul în care se va
demonstra/argumenta puterea de predicţie a simulării date, precum şi justificarea existenţei unei
relaţii sistematice între previziuni şi propriu-zis realizări. În acest sens au fost efectuate:
a)

estimarea calităţii de previziune a modelului (Tabelul 4.3.);

b)

aplicarea testului Andrews and Hosmer-Lemeshow (Tabelul 4.4.).

La evaluarea calităţii de previziune a modelului s-a realizat împărţirea întreprinderilor în
performante şi non-performante pornind de la nivelul de prag 0,5 (după cum s-a menţionat
anterior, performanţa financiara se estimează în diapazonul [0;1]). Astfel, în cazul în care,
performanţa financiară estimată a înregistrat o valoare mai mică decât 0,5 întreprinderea a fost
atribuită la categoria performante, şi invers, o valoare mai mare decât 0,5 a atribuit întreprinderea
la categoria neperformante. Ca rezultat, modelul logit dezvoltat, prezintă o exactitate totală de
previziune de 74%. Separat pe categorii de simulare, modelul estimează corect cazurile de
performanţă în cca 80 la sută din situaţii, cazurile de non-performanţă în 69 la sută din situaţii 6.
6

Sunt rezultate foarte bune. Spre exemplu modelul Altman avea o exactitate de previziune totală de 66,8% (pentru
întreprinderi ”sanatoase” probabilitatea constituia62,4%, pentru cele problematice 92,4%)
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Tabelul 4.3. Evaluarea calităţii de previziune a modelului
Expectation-Prediction Evaluation for
Binary Specification Equation: LOGIT
nivelul de prag C = 0.5

Ecuaţia estimată
Dep=0

Dep=1

Total

P(Dep=1)<=C

63

28

91

P(Dep=1)>C

16

65

81

Total

79

93

172

Correct

63

65

128

% Correct

79.75

69.89

74.42

% Incorrect

20.25

30.11

25.58

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Tabelul 4.4. Testul χ2
Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification
Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests
Equation: LOGIT
Grouping based upon predicted risk (randomize ties)
Quantile of Risk
Low
High
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.E-05
0.1825
0.3101
0.3584
0.4073
0.4655
0.5796
0.7279
0.8483
0.9563

Actual

0.1823
0.3033
0.3566
0.4051
0.4636
0.5750
0.7235
0.8471
0.9551
1.0000

15
13
12
10
10
9
5
2
2
1

Total
H-L Statistic
Andrews Statistic

Dep=0
Dep=1
Expect Actual
14.8069
12.7184
11.2514
10.6175
10.1282
8.18604
5.59798
3.94636
1.72355
0.27179

2
4
5
7
8
8
12
15
15
17

79 79.2482
3.8228
3.7448

93

Expect

Total
Obs

H-L
Value

2.19309
4.28155
5.74860
6.38250
7.87182
8.81396
11.4020
13.0536
15.2764
17.7282

17
17
17
17
18
17
17
17
17
18

0.01952
0.02475
0.14729
0.09565
0.00371
0.15610
0.09524
1.25017
0.04934
1.98100

92.7518

172

3.82277

0.8727
0.9581

Prob. Chi-Sq(8)
Prob. Chi-Sq(10)

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0

În ultimă etapă a analizei, a fost verificată existenţa unei relaţii sistematice între
previziune şi realizări propriu-zise. În acest scop a fost aplicat testul Andrews & HosmerLemeshow care are ca premisă verificarea existenţei unei relaţii sistemice între previziuni şi
realizări. Acest test verifică ipotezele:
H0: între previziunile rezultate ca o estimare binară şi rezultatele reale nu există
diferenţă;
H1: între previziunile rezultate şi realitate există diferenţă.
Rezultatele

testului

Andrews&Hosmer-Lemeshow
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prezentate

în

Tabelul

4.4.,

argumentează corespunderea previziunii cu realitatea la un nivel de semnificaţie de 1%. Astfel,
modelul logit se apreciază ca un instrument sigur, de calitate în identificarea întreprinderilor
performante.
Odată demonstrată relevanţa estimării performanţei financiare a întreprinderilor prin
metoda logit, constatăm că relaţia matematică care poate fi folosită ca instrument de evaluare a
acesteia este următoarea:

(4.4.)

unde:
RAF - rata de autonomie financiară; RFRP - rata fondului de rulment propriu;
ROE - rentabilitatea financiară; PNACT - profit net/acţiune;
PBR –rata „Preţ la valoare contabilă a acţiunii” [15, p. 110].
Interpretarea estimărilor parametrilor de regresie nu au conţinut direct de elasticitate care
ar permite să evaluăm cu cât se va modifica rezultatul dacă factorii explicativi vor fi schimbaţi
cu o unitate (precum în modelele liniare de regresie) - în acest caz interpretarea directă nu este
posibilă. Pentru determinarea efectului marginal este necesar de a recurge la următorul aparat
matematic:

p
Xi

dp Z
dZ X i
unde:

iar

Z

1

i

e Z
(1 e Z ) 2

(4.5.)

i

e Z
,
(1 e Z ) 2

dp
dZ

f (Z )

f (Z )

2

X2

...

k

(4.6.)
(4.7.)

Xk

În baza formulelor prezentate, sunt calculate efectele marginale ale variabilelor
independente ale modelului logit de evaluare a performanţei financiare (tabelul 4.5.).
În baza datelor tabelului 4.5. constatăm că dimensiunile performanţei financiare
identificate la nivelul întreprinderilor analizate manifestă următoarele efecte marginale:
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) unei întreprinderii medii statistice, prin creşterea sa cu
0,1 punct vă spori performanţa financiară cu 7,21%;
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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%.
Tabelul 4.5. Efectul marginal al variabilelor predictoare a performanţei financiare
Variabilele predictoare
Rata de autonomie financiară (RAF)
Rata fondului de rulment propriu (RFRP)
Rentabilitatea financiară (ROE)
Profit net/acţiune (PNACT)
„Price-to-Book-Ratio” (PBR)

Efectul marginal
-0.843030
-0.244380
-0.720803
-0.025774
-0.018091

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0

Estimarea indicelui performanţei financiare (PF) determinat prin metoda regresiei
logistice permite cuantificarea performanţei financiare actuale, precum şi potenţialul financiar
viitor al întreprinderii. Indicele performanţei financiare se încadrează în intervalul [0;1], astfel cu
cât nivelul acestuia se apropie de limita inferioară „0”, cu atât probabilitatea de insucces este mai
mică, adică performanţa financiară este înaltă, pe când apropierea nivelului indicelui de limita
superioară „1” indică o înaltă probabilitate de insucces, deci o performanţă financiară scăzută. În
funcţie de nivelul înregistrat al indicelui estimat conform relaţiei din modelul propus, se disting
următoarele categorii de performanţă financiară ale întreprinderii industriale [15, 111]:
 „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.
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
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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 indice 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.
În continuare ne propunem să exemplificăm aplicarea modelului de evaluare a
performanţei financiare prin estimarea indicelui performanţei financiare, analizând aspectele
importante ale acestuia şi identificând căi de sporire a performanţei financiare a întreprinderilor
industriale. Astfel, în tabelul 4.6. prezentăm evoluţia nivelului performanţei financiare a două
întreprinderi din industria uşoară – „Zorile S.A.”, producător de încălţăminte, şi „Ionel S.A.”,
producător de îmbrăcăminte.
Din datele tabelului, observăm că dinamica nivelului performanţei financiare a „Zorile
S.A.” înregistrează o tendinţă neuniformă. În anul 2011, întreprinderea „Zorile S.A.” indică un
nivel înalt al performanţei financiare (PF=0,295), pe când în următorul an, aceasta scade
dramatic, catalogând întreprinderea ca neperformanţă. În perioada anilor 2013-2014, nivelul
performanţei financiare se încadrează în categoria „medie”, manifestînd o tendinţă uşoară de
reducere (cu 0,022). În acelaşi timp, întreprinderea „Ionel S.A.” atinge nivelul superior al
performanţei financiare în perioada anilor 2011-2014. Deşi, în anul 2012 observăm o uşoară
creştere a probabilităţii de insucces (de la 0,269 la 0,280), ceea ce semnifică o diminuare a
performanţei financiare cu 0,011.
Conform datelor din tabelul 4.6., diminuarea performanţei financiare a „Zorile S.A.” în
anul 2012 a fost cauzată, în mare parte, de incapacitatea întreprinderii de a obţine rezultat
financiar net în urma activităţii sale. Înregistrarea pierderii nete a afectat dimensiunile
performanţei financiare - rentabilitate, valoare de piaţă – determinând reducerea rentabilităţii
financiare (ROE) şi profitului net pe acţiune (PNACT). Obţinerea pierderii nete, însoţită de
creşterea îndatorării (cu 7,4 %) şi reducerea fondului de rulment propriu (cu 13,3 %), a
determinat diminuarea performanţei financiare cu 31, 3%. Reducerea performanţei financiare a
„Ionel S.A.” cu 1,1, % din 2012 a fost determinată de fluctuaţiile rezultatului financiar, care au
determinat diminuarea nivelului rentabilităţii financiare cu 8,6 % (de la 12,5 % la 4 %) şi
reducerea profitului net pe acţiune cu 0,57 lei/acţiune (de la 0,84 la 0,27 lei/acţiune). În următorii
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ani, creşterea acestor dimensiuni a asigurat sporirea performanţei financiare în contextul creşterii
îndatorării (efect de levier financiar).
Tabelul 4.6. Estimarea performanţei financiare a întreprinderilor din industria uşoară
Anii
№

Indicatorii

2011

2012

Abaterea absolute (+/-)
2013

2014

2012/2011

2013/2012

2014/2013

“Zorile S.A.”

1.3.

Rata
autonomiei
financiare (RAF)
Rata
fondului
de
rulment
propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)

1.4.

Profitul net pe acţiune
(PNACT), lei/acţiune

1,295

-5,134

0,216

0,613

-6,429

5,350

0,396

1.5.

Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

1,667

2,778

1,667

1,667

1,111

-1,111

0,000

1.6.

Performanţa
financiară (PF)

0,295

0,609

0,363

0,385

0,313

-0,245

0,022

1.1.

1.2.

0,961

0,886

0,883

0,914

-0,074

-0,004

0,032

1,336

1,203

1,459

1,188

-0,133

0,256

-0,271

0,017

-0,072

0,006

0,016

-0,089

0,078

0,010

“Ionel S.A.”

2.3.

Rata
autonomiei
financiare (RAF)
Rata
fondului
de
rulment
propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)

2.4.

Profitul net pe acţiune
(PNACT), lei/acţiune

0,843

0,273

0,495

1,019

-0,570

0,222

0,524

2.5.

Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

3,361

1,110

2,045

1,680

-2,251

0,935

-0,365

2.6.

Performanţa
financiară (PF)

0,269

0,280

0,224

0,188

0,011

-0,057

-0,036

2.1.

2.2.

0,823

0,892

0,875

0,856

0,069

-0,017

-0,019

1,538

1,727

1,898

1,975

0,188

0,171

0,077

0,125

0,040

0,067

0,125

-0,086

0,027

0,057

Sursa: Elaborat de autor
Prioritatea utilizării modelului logit pentru evaluarea performanţei financiare a
întreprinderilor industriale este justificată, cel puţin, de următoarele două situaţii:
1.

Permite gruparea întreprinderilor în patru clase în funcţie de rezultatul înregistrat:

performante, neperformante, performanţă financiară medie şi performanţă financiară inferioară –
informaţie utilă pentru potenţialii investitori în vederea adoptării deciziei de investire;
2.

Ajută la identificarea factorilor principali care generează modificări ai nivelului

performanţei financiare, fapt ce permite managerilor financiari să identifice soluţii pentru
îmbunătăţirea acesteia.
Testarea modelului logit pe exemplul întreprinderilor industriale „Zorile” S.A. şi „Ionel”
S.A. relevă că în perioada analizată S.A. „Ionel” a demonstrat performanţă şi sporirea acesteia în
ultimii trei ani, în timp ce S.A.”Zorile” se caracterizează printr-o situaţie instabilă din punct de
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vedere financiar. Totuşi, în ultimii doi ani s-a reuşit trecerea din clasa 3 „performanţă financiară
inferioară” în clasa 2 „performanţă financiară medie”.
Printre soluţiile ce pot fi identificate în baza indicatorului de evaluare a performanţei
financiare la cele două unităţi industriale menţionăm:


Sporirea gradului de autonomie financiară prin eficientizarea structurii capitalului,

atât cel economic, cât şi cel financiar;


Creşterea profitului net, realizarea fiind posibilă prin eficientizarea activităţii

comerciale, optimizarea costurilor de producţie, raţionalizarea cheltuielilor generale şi
financiare.


Sporirea Fondului de rulment atât prin optimizarea volumului de active circulante,

cât şi prin sporirea gradului de stabilitate financiară a entităţilor.


Reconsiderarea politicii de dividend spre plata dividendelor acţionarilor (S.A.

„Ionel” nu a achitat dividende acţionarilor în perioada anilor 2009-2015).
În tabelul 4.7. prezentăm evoluţia performanţei financiare a altor două întreprinderi
producătoare de vinuri: „Fabrica de vinuri Slobozia Mare S.A.” şi „Vinia-Traian S.A.”, care
înregistrează un nivel superior al performanţei financiare în anul 2014.
Întreprinderea „Vinia-Traian S.A.”, în decursul perioadei 2011-2014, reuşeşte să atingă
un nivel superior al performanţei financiare prin menţinerea unui nivel înalt al autonomiei
financiare, al fondului de rulment propriu, precum şi prin înregistrarea rezultatului financiar net,
determinând valori pozitive ale rentabilităţii financiare şi ale profitului net pe acţiune. S.C.
„Vinia Trăian” S.A. înregistrează o performanţă financiară superioară datorită unei guvernări
corporative puternice, management eficient şi avantaj competitiv semnificativ. Această
întreprindere se distinge printr-un grad de vizibilitate înalt şi o producţie de calitate, un sortiment
vast de producţie format din 55 de categorii, printre care se regăsesc 4 categorii de vinuri cu
indicaţie geografică protejată şi 4 categorii de vinuri cu denumire de origine protejată, ceea ce
oferă întreprinderii un potenţial înalt de export.

În acest sens, considerăm că strategia de

dezvoltare adoptată la întreprindere va contribui la menţinerea unei performanţe financiare
superioare şi recunoaşterea internaţională a producţiei acesteia.
La polul opus se află „Fabrica de vinuri Slobozia Mare S.A.”, care a reuşit să-şi sporească
performanţa financiară prin concentrarea activităţii sale asupra producerii materialului vinicol şi
realizarea acestuia altor întreprinderi vinicole. De asemenea, creşterea rezultatului financiar net,
care a condus la sporirea rentabilităţii şi diminuarea îndatorării, s-a bazat pe diversificarea
activităţii întreprinderii (cultivarea şi realizarea altor produse agricole) şi pe caracterul sezonier,
ceea ce a permis diminuarea costurilor şi cheltuielilor întreprinderii.
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Tabelul 4.7. Estimarea performanţei financiare a întreprinderilor din industria uș oară
№

Indicatorii

Anii
2011

2012

2013

2014

Abaterea absolute (+/-)
2012/2011 2013/2012 2014/2013

Fabrica de vinuri Slobozia Mare S.A.
0,048

0,044

0,126

0,242

-0,003

0,081

0,117

0,112

0,113

0,672

0,757

0,000

0,560

0,085

-1,642

0,081

0,570

0,493

1,723

0,488

-0,077

-5,251

0,282

11,206

21,484

5,533

10,923

10,278

0,320

0,348

1,967

4,362

0,028

1,620

2,394

1.5.

Rata
autonomiei
financiare (RAF)
Rata fondului de
rulment
propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Profitul
net
pe
acţiune
(PNACT),
lei/acţiune
Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

Performanţa
financiară (PF)

1,000

0,977

0,505

0,171

-0,023

-0,472

-0,334

1.6.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Vinia-Traian S.A.
0,794

0,828

0,786

0,818

0,034

-0,042

0,032

2,679

2,969

3,223

3,351

0,290

0,254

0,129

0,031

0,040

0,034

0,030

0,009

-0,006

-0,004

24,132

32,028

28,074

25,357

7,896

-3,954

-2,718

0,705

1,773

2,100

0,800

1,068

0,327

-1,300

2.5.

Rata
autonomiei
financiare (RAF)
Rata fondului de
rulment
propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Profitul
net
pe
acţiune
(PNACT),
lei/acţiune
Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

Performanţa
financiară (PF)

0,015

0,004

0,005

0,006

-0,011

0,001

0,001

2.6.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Sursa: Elaborat de autor
În acest sens, considerăm că performanţa financiară înaltă atinsă de această întreprindere
în ultimii ani oferă o oportunitate de dezvoltare a întreprinderii în vederea reafirmării acesteia ca
producător de vinuri, dar nu a materialelor vinicole şi altor produse agricole. Utilizarea acestei
oportunităţi depinde de viziunea şi efortul managementului întreprinderii, care, dacă este
mulţumit de rezultatele obţinute, va fi mai puţin tentat să investească resurse în formarea unui
brand pe piaţa vinului.
În tabelul 4.8. prezentăm evoluţia nivelului performanţei financiare a două întreprinderi
din industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor – „Topaz S.A.”, producătorul
echipamentului tehnologic, şi „Sigma S.A.”, producătorul echipamentului electric şi electronic.
Performanţa financiară a acestor întreprinderi a evoluat în sensuri diferite în perioada 2011-2014.
Din datele tabelului de mai sus observăm că nivelul performanţei financiare a „Topaz
S.A.” a sporit considerabil, transferând întreprinderea din categoria întreprinderilor
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neperformante în cea a întreprinderilor cu performanţă medie, ceea ce s-a reuşit prin reducerea
indicelui agregat al performanţei financiare de la 0,717 la 0,453. În acelaşi timp, performanţa
financiară a „Sigma S.A.” s-a diminuat semnificativ, transferând întreprinderea din categoria
celor performante în cele neperformante, această situaţie fiind cauzată de creşterea indicelui
performanţei financiare de la 4 % la 88,4 %.
Creşterea performanţei financiare a „Topaz S.A.” s-a bazat pe sporirea autonomiei
financiare. Sporirea ponderii capitalului propriu de la 58% la 91% din surse de finanţare în
contextul unei rentabilităţi pozitive, dar scăzute, a manifestat o influenţă semnificativă pozitivă
asupra performanţei financiare.
Diminuarea performanţei financiare a „Sigma S.A.” a fost determinată de imposibilitatea
întreprinderii de a obţine rezultat net pozitiv. Astfel, pierderea netă a afectat dimensiunile
performanţei financiare: rentabilitate, valoare de piaţă şi stabilitate. Înregistrarea continuă a
pierderii nete provoacă reducerea independenţei financiare, precum şi reducerea preţului
acţiunilor.
Rezultatele evaluării performanţei financiare a „Topaz S.A.” relevă că principala direcţie
de sporire a performanţei financiare este creşterea rezultatului financiar, care va contribui la
rentabilizarea activităţii întreprinderii şi sporirea profitului net pe acţiune. Întreprinderea „Topaz
S.A.” a beneficiat de investiţii semnificative în ultimii 15 ani de la acţionarul său majoritar, iar
din 2013 a devenit parte din clusterul ştiinţifico-tehnologic „Elchim-Moldova”, scopul căruia
este concentrarea resurselor ştiinţifice, intelectuale şi materiale în vederea elaborării unor metode
şi tehnologii inovative, precum şi sporirea calificării inginerilor şi muncitorilor întreprinderii.
Astfel, „Topaz” S.A. dispune de un potenţial sporit de extindere a activităţii, respectiv a
vânzărilor, care, în condiţiile respectării criteriului de eficienţă, va conduce la rezultate mai mari
şi la o performanţă superioară.
În cazul întreprinderii „Sigma S.A.”, identificăm ca direcţie principală de creştere a
performanţei financiare obţinerea rezultatului net pozitiv, precum şi creşterea lui în viitor, ceea
ce va permite înregistrarea valorilor pozitive a rentabilităţii financiare, a profitului net pe acţiune,
respectiv la creşterea preţului acţiunii.
Întreprinderea „Sigma S.A.”, cu un istoric bogat de peste jumătate de secol, fiind
atractivă pentru investitori datorită încăperilor ce se extind pe o suprafaţă de peste 5 hectare şi
terenului aferent de aceeaşi mărime, a fost privatizată în anul 2008.
Însă, schimbarea proprietarului nu a condus la investiţii semnificative şi implementarea
inovaţiilor, ci mai degrabă la revizuirea destinaţiei imobilelor întreprinderii, şi anume în cea de
spaţii comerciale.
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Tabelul 4.8. Estimarea performanţei financiare a întreprinderilor din industria maşinilor,
echipamentelor aparatelor
Anii
№

Indicatorii

2011

2012

Abaterea absolute (+/-)
2013

2014

2012/2011

2013/2012

2014/2013

Topaz S.A.

1.5.

Rata autonomiei
financiare (RAF)
Rata fondului de
rulment propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Profitul net pe
acţiune (PNACT),
lei/acţiune
Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

1.6.

Performanţa
financiară (PF)

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

0,583

0,842

0,880

0,915

0,259

0,039

0,035

1,066

1,020

1,024

1,021

-0,046

0,004

-0,003

0,024

0,006

0,007

0,010

-0,018

0,002

0,002

0,442

0,204

0,263

0,343

-0,238

0,059

0,080

0,750

1,473

1,484

0,952

0,723

0,011

-0,531

0,717

0,516

0,477

0,453

-0,200

-0,039

-0,024

Sigma S.A.

2.5.

Rata autonomiei
financiare (RAF)
Rata fondului de
rulment propriu
(RFRP)
Rentabilitatea
financiară (ROE)
Profitul net pe
acţiune (PNACT),
lei/acţiune
Rata "Preţ/ Valoare
contabilă" (PBR)

2.6.

Performanţa
financiară (PF)

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

0,879

0,865

0,871

0,757

-0,014

0,005

-0,114

1,067

1,074

1,067

0,930

0,007

-0,008

-0,136

0,482

-0,002

-0,013

-0,253

-0,484

-0,011

-0,240

13,542

-0,063

-0,370

-5,782

-13,605

-0,307

-5,411

2,809

0,042

0,015

0,204

-2,767

-0,027

0,189

0,040

0,522

0,537

0,884

0,482

0,015

0,347

Sursa: Elaborat de autor
În acest context, considerăm că obţinerea rezultatului financiar net, sporirea performanţei
financiare şi reafirmarea S.A. „Sigma” ca o întreprindere de producere a echipamentului electric
de înaltă calitate poate fi realizată numai în contextul unor investiţii semnificative şi pe termen
lung, ce vor contribui la dezvoltarea inovativă a întreprinderii.
Conform studiilor realizate, concluzionăm 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 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
performanţei întreprinderilor.
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Autonomia financiară necompromisă, existenţa fondului de rulment pozitiv, sporul
rentabilităţii şi majorarea cursului bursier al acţiunii reprezintă rezultatul unei gestiuni eficiente
a capitalului (economic şi financiar), eficienţă favorizată, în primul rând, de accelerarea vitezei
de rotaţie a acestuia, de evitarea imobilizării capitalului în diverse faze ale circuitului
economico-financiar.

4.2. Dezvoltarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Teoria şi practica mondială recunoaşte importanţa rotaţiei capitalului pentru prosperitatea
întreprinderii. Numeroase studii empirice au scos în evidenţă faptul că rotaţia capitalului
influenţează pozitiv performanţa financiare la un nivel statistic semnificativ [94, p.178], [167,
p.63], [208, p.177], [209, p.10]. Modelul de evaluare a performanţei financiare prin intermediul
indicelui agregat arată că, la nivelul întreprinderilor industriale autohtone,

performanţa

financiară se estimează prin intermediul a patru dimensiuni: stabilitate, reprezentată de rata
autonomiei financiare (RAF), echilibru, reprezentat de rata fondului de rulment propriu (RFRP),
rentabilitate, exprimată prin rentabilitatea financiară (ROE) şi valoare de piaţă, exprimată prin
profit net pe acţiune (PNACT) şi raportul „preţ de piaţă la valoarea contabilă” (PBR). Deşi
rotaţia capitalului nu este identificată ca o dimensiune directă a performanţei financiare la nivelul
eşantionului utilizat în cadrul simulării, considerăm că rotaţia capitalului reprezintă un factor
financiar important pentru performanţa financiară a întreprinderii industriale [15, p.110].
Rotaţia capitalului reflectă „eficienţa managementului activelor în vederea generării
veniturilor de către investiţiile efectuate în activele întreprinderii” [203, p.175]. Pentru
determinarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare, precum şi pentru
stabilirea direcţiilor strategice de accelerare a rotaţiei capitalului în contextul sporirii
performanţei financiare, am recurs la descompunerea rotaţiei capitalului (durata de rotaţie) în
factori detaliaţi. Ca elemente componente ale capitalului economic au fost selectate imobilizările
corporale, stocurile, creanţele şi numerarul, deoarece acestea au prezentat valori diferite de zero
pe întregul eşantion, pe când celelalte articole (imobilizări necorporale, imobilizări financiare,
investiţii financiare pe termen scurt, alte active circulante) au înregistrat valori nule, în mare
parte, nefiind eligibile pentru o simulare econometrică. Astfel, ne propunem să utilizăm în
simulare 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) [61, p.236].
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Tot aici, admitem că utilizarea doar a indicatorilor menţionaţi mai sus în simulare
econometrică nu va permite studierea integrală a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare, deoarece însemnătatea efectului pozitiv al accelerării vitezei de rotaţie a
unui element depinde de modificarea rotaţiei capitalului a altor elemente componente. în acest
sens, accelerarea vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale va conduce la sporirea performanţei
doar atunci când nu va fi acoperită de efectele negative ale încetinirii vitezei de rotaţie celorlalte
elemente. Pentru considerarea acestor interdependenţe apelăm la nişte variabile suplimentare, ce
descriu relaţia dintre rotaţia elementelor componente ale capitalului economic cu rotaţia
capitalului: 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 (RNRAT) ) [61, p.237] (figura 4.1.).

Figura 4.1. Variabilele independente în cadrul studierii efectelor rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare.
Sursa: elaborat de autor
În efortul estimării impactului elementelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare a întreprinderilor recurgem la aplicarea regresiei de tip panel, realizată în baza unui
eşantion de 42 de întreprinderi, utilizate în simularea precedentă, fiind exclusă o întreprindere,
ce nu a înregistrat venituri de vânzări în perioadă analizată (Vinar Glia S.A.).
O regresie pe date de tip panel diferă de o regresie simplă cross-secţională sau de una
care foloseşte seriile de timp prin faptul că are un indice dublu asupra variabilelor sale. Forma sa
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este [146, p.647]:
(4.8.)
Unde:
Yit- variabila dependentă;

- vector k dimensional de regresori;

- componentă a erorii pentru unităţi ale secţiunii transversale cât şi între secţiuni
şi timp;i- reprezintă dimensiunea cross-secţională şi indicele t pe cea temporală.
În cadrul modelelor de tip panel o atenţie deosebită se atrage efectelor care pot fi
generate în funcţie de modul manifestării comportamentului aliator al erorii. În cazul în care la
estimarea modelului se ia în calcul variaţia dintre secţiuni presupunându-se evaluarea unui
singur termen liber

i

pentru fiecare secţiune analizată, fără a permite însă şi variaţia între

secţiuni sau în timp a coeficienţilor pantă ai modelului, vorbim despre estimarea unui model de
tip panel cu efecte fixe. Specificaţiile cu efecte fixe se obţin prin eliminarea mediei variabilei
dependente la nivel transversal sau temporal şi apoi utilizarea unei ecuaţii de regresie utilizând
datele rezultate.
Specificaţiile cu efecte aleatoare presupun că

i

este o variabilă aleatoare de medie

. În acest caz, valoarea termenului liber pentru o secţiune i se exprimă ca:
este termenul erorii aleatoare de medie 0 şi varianţă
panel a datelor,

2

i

i

, unde

i

. Altfel spus, în cazul analizei de tip

secţiunile transversale (timp sau spaţiu) sunt de fapt eşantioane ale unei

colectivităţi, unde termenul liber este caracterizat printr-o medie egală cu nivelul

şi printr-o

variaţie specifică fiecărei secţiuni considerate în model descrisă prin termenul erorii

i

) [61,

p.237]. Optarea pentru estimarea unui model cu efecte fixe sau a unui model cu efecte aleatoare
este condiţionată de ipotezele prestabilite privind natura efectelor individuale

i

. Alegerea

optimă a modelului (cu efecte fixe sau efecte aliatoarea) se va realiza în baza rezultatelor
generate de testul Hausman [140]. Ca ipoteză de verificare, acest test are condiţia că între
estimările coeficienţilor din modelul cu efecte fixe şi între estimările coeficienţilor din modelul
cu efecte variabile nu există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic, deci ambele
metode sunt adecvate. Dacă ipoteza nulă este respinsă, reiese că doar modelul estimat cu efecte
fixe este adecvat. Ca şi în cazul modelelor de regresie de tip clasic se vor testa ipotezele privind:
distribuţia normală a erorilor, autocorelarea erorilor, homoscedasticitatea erorilor.

Pentru

prelucrarea datelor, s-a utilizat pachetul software Eviews 8.0. Ca variabilă dependentă a fost luat
indice agregat al performanţei financiare (PF) estimat în baza funcţiei logistice prezentate în
subcapitolul precedent, ca variabile independente au fost selectate factorii detaliaţi ai rotaţiei
capitalului (figura 4.1.).
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Prin simulări repetitive, în baza statisticii t-Student, s-a apreciat ca factor de influenţă
statistic semnificativ asupra performanţei financiare a întreprinderii raportul dintre durata de
rotaţie a numerarului şi durata de rotaţie a activelor totale (RNRAT), atât în cazul estimărilor cu
efecte fixe, cât şi în cazul estimărilor cu efecte variabile (tabelele 4.9., 4.10.)
Tabelul 4.9. Estimarea cu efecte fixe a impactului rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare
Dependent Variable: PF
Method: Panel Least Squares
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168

Sample: 2011 2014
Periods included: 4

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RNRAT

0.567530
-1.672418

0.018467
0.406847

30.73197
-4.110680

0.0000
0.0001

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Pentru alegerea formei optime a modelului a fost aplicat testul Hausman, care după cum
am menţionat anterior, verifică dacă există, din punct de vedere statistic, diferenţe semniﬁcative
între estimările coeﬁcienţilor din modelul cu efecte ﬁxe şi estimările coeﬁcienţilor din modelul
cu efecte aleatoare. În cazul analizat, conform rezultatelor prezentate în tabelul 4.11., constatăm
că diferenţe între estimaţiile celor 2 tehnici nu sunt [61, p.238].
În cazul modelului de tip panel se ştie că estimatorul efectelor fixe este consistent atât
în modelul cu efecte aleatorii, cât şi în cel cu efecte fixe. În modelul cu efecte fixe acesta este şi
eficient. Pe de altă parte, estimatorul cu efecte aleatorii nu poate fi folosit în modelul cu efecte
fixe, fiind prin construcţie eficient în modelul cu efecte aleatorii [155].
Respectiv vom pleda pentru modelul cu efecte fixe la estimarea dependenţei între
performanţa financiară a întreprinderii şi componentele rotaţiei capitalului, deoarece această
metodă în cazul de faţă ne oferă atât estimaţii eficiente cât şi un coeficient de determinaţie mai
mare [61, p.238].
Matricea de varianţă-covarianţă a estimatorilor a fost determinată cu metoda White crosssection (pentru fiecare secţiune transversală s-a determinat câte o ecuaţie şi s-au calculat erorile
standard de tip robust pentru sistemul de ecuaţii), deoarece există suspiciune de
heteroscedasticitate la nivel transversal. Ca rezultat, softul a furnizat rezultatul prezentat în
tabelul 4.12.
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Tabelul 4.10. Estimarea cu efecte aleatorii a influenţei rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare
Dependent Variable: PF
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/15/15 Time: 04:12
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RNRAT

0.565116
-1.600910

0.039076
0.339172

14.46207
-4.720059

0.0000
0.0000

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.228524
0.160028

Rho
0.6710
0.3290

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Constatăm că la un nivel teoretic de semnificaţie de 5%, estimatorul parametrului de
regresie este acceptat (testul T-Student), ceea ce denotă că asupra performanţei financiare ale
întreprinderilor influenţează semnificativ raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi durata
de rotaţie a activelor totale (RNRAT) şi anume, la creşterea raportul dintre durata de rotaţie a
numerarului şi durata de rotaţie a activelor totale (RNRAT) cu 1%, performanţa financiară va
spori cu 1,67 %.
De menţionat că, modelul estimat, prezintă absenţa autocorelării erorilor de ordinul unu,
testul Durbin-Watson prezentând o valoare în jurul lui 2. De asemenea, modelul se prezintă a fi
semnificativ la 1% eroare (testul F-statistic), cu un nivel de determinaţie de 77,6 % (ceea ce
prezintă că 77,6 % din variaţia performanţei financiare ale întreprinderilor industriale se
datorează variabilei sistemice considerate: raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi
durata de rotaţie a activelor totale).
Rezultatele modelării efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare au
arătat că, în mod izolat, rotaţia capitalului nu influenţează asupra performanţei financiare, aceasta
fiind argumentată prin respingerea variabilelor de rotaţie pe elemente componente ale capitalului
(RIC, RS, RC, RN). De aici, concluzionăm că eforturile manageriale privind accelerarea vitezei
de rotaţie a unei categorii de active nu vor conduce la creşterea performanţei financiare, deoarece
efectele pozitive ale accelerării vitezei de rotaţie vor fi minimizate de diminuarea numărului de
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rotaţii a celorlalte elemente de capital economic [61, p.239].

Tabelul 4.11. Testul Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

0.101280

1

0.7503

Random

Var(Diff.)

Prob.

-1.600910

0.050487

0.7503

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
RNRAT

Fixed
-1.672418

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Cercetarea efectelor sistemice ale rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare au
permis identificarea, la nivel statistic, variabila semnificativă ce conduce la sporirea performanţei
financiare – raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi durata de rotaţie a activelor totale
(RNRAT), în timp ce ceilalţi indicatori sistemici (RICRAT, RSRAT, RCRAT) au fost respinşi,
din motivul neparcurgerii unuia din testele efectuate.
În vederea cercetării detaliate a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare, considerăm necesară studierea influenţei rotaţiei capitalului asupra dimensiunilor
acesteia. În conformitate cu modelul Dupont şi modelul factorial al rezultatului financiar,
rentabilitatea financiară (ROE) şi profitului net pe acţiune (PNACT) sunt influenţate direct de
rotaţia capitalului. Însă, relaţia factorială dintre rotaţia factorială şi celelalte dimensiuni ale
performanţei financiare poate fi determinată doar prin intermediul simulărilor econometrice prin
tehnica de regresie de tip panel.
Estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra ratei autonomiei financiare (RAF), ratei
fondului de rulment propriu (RFRP) şi raportului „preţul de piaţă al acţiunii la valoarea
contabilă” (PBR) se efectuează prin considerarea atât a efectelor fixe, cât şi a efectelor aleatorii,
iar forma optimă a modelului este determinată prin testul Hausman. Simulările repetitive au
furnizat următoarele rezultate:
- raportul „preţul de piaţă al acţiunii la valoarea contabilă” (PBR) nu este sensibil, la nivel
statistic, faţă de variabilele rotaţiei capitalului;
- rata autonomiei financiare (RAF) este influenţată, la nivel statistic semnificativ, de
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raportul dintre durata de rotaţie a creanţelor şi durata de rotaţie a activelor totale (RCRAT);
- rata fondului de rulment propriu este influenţat, la nivel statistic semnificativ, de
raportul dintre durata de rotaţie a imobilizărilor corporale la durata de rotaţie a activelor totale
(RICRAT) şi raportul dintre durata de rotaţie a numerarului la durata de rotaţie a activelor totale
(RNRAT).
Tabelul 4.12. Modelul impactului rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare,
efecte fixe, Metoda PLS
Dependent Variable: PF
Periods included: 4
Method: Panel Least Squares
Cross-sections included: 42
Sample: 2011 2014
Total panel (balanced) observations: 168
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RNRAT

0.567530
-1.672418

0.022904
0.096641

24.77867
-17.30539

0.0000
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.776138
0.700921
0.160028
3.201128
94.29704
10.31858
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.511077
0.292620
-0.610679
0.188907
-0.286168
2.097882

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Menţionăm că modelele estimate prezintă absenţa autocorelării erorilor de ordinul unu,
aceasta se demonstrează prin testul Durbin-Watson, care prezintă o valoare în jurul lui 2.
De asemenea, modelul dependenţei ratei autonomiei financiare de rotaţia capitalului se
prezintă a fi semnificativ la 1% eroare (testul F-statistic), cu un nivel de determinaţie de 95,0 %
(ceea ce prezintă că 95 % din variaţia ratei autonomiei financiare a întreprinderilor industriale se
datorează variabilelor sistemice considerate: raportul dintre durata de rotaţie a creanţelor şi
durata de rotaţie a activelor totale).
Modelul dependenţei ratei fondului de rulment propriu de rotaţia capitalului se prezintă a
fi semnificativ la 1% eroare (testul F-statistic), cu un nivel de determinaţie de 93,21 % (ceea ce
semnifică că 93,21 % din variaţia ratei fondului de rulment propriu a întreprinderilor industriale
se datorează variabilelor sistemice considerate: raportul dintre durata de rotaţie a imobilizărilor
corporale şi durata de rotaţie a activelor totale, raportul dintre durata de rotaţie a numerarului şi
durata de rotaţie a activelor totale)(Anexe 27-30).
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Sintetizând rezultatele simulărilor, concluzionăm că rotaţia capitalului reprezintă un
factor de influenţă atât asupra performanţei financiare, cât şi a dimensiunilor sale (figura 4.2.).

Figura 4.2. Influenţa indicatorilor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare şi a
dimensiunilor sale la nivelul întreprinderilor industriale
Sursa: Elaborat de autor
În esenţă, rotaţia capitalului reprezintă una din dimensiunile rentabilităţii financiare
(ROE) şi a profitului net pe acţiune (PNACT), care manifestă influenţă directă, adică
accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului determină sporirea indicatorului rezultativ. Indicatorii
sistemici ai rotaţiei capitalului (RICRAT, RCRAT, RNRAT) au manifestat o influenţă
semnificativă la nivel statistic asupra ratei autonomiei financiare (RAF) şi ratei fondului de
rulment propriu (RFRP) [61, p.240].
Astfel, creştere raportului dintre durata de rotaţie a numerarului şi durata de rotaţie a
activelor totale (RNRAT) cu 1 % determină sporirea ratei fondului de rulment (RFRP) cu 3,43
%, ceea ce indică că factorul manifestă o influenţă directă asupra indicatorului rezultativ [Anexa
30]. Raportul dintre durata de rotaţie a creanţelor şi durata de rotaţie a activelor totale (RCRAT)
reprezintă un factor indirect al ratei autonomiei financiare, adică prin creşterea sa cu 1%, acesta
determină diminuarea ratei autonomiei financiare cu 0,68 % [Anexa 28]. Aceeaşi influenţă este
manifestată de raportul dintre durata de rotaţie a imobilizărilor corporale şi durata de rotaţie a
activelor totale (RICRAT), care prin sporirea sa cu 1 %, determină reducerea ratei fondului de
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rulment propriu cu 0,77 % [Anexa 30].
Indicatorii sistemici, identificaţi ca relevanţi în cercetarea efectelor rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare (RNRAT, RICRAT, RCRAT) se disting de variabilele de control
propuse de alţi autori prin aceea că reflectă nu doar influenţa asupra performanţei financiare, ci şi
relaţia dintre rotaţia capitalului economic şi rotaţia componentelor sale, ceea ce, în opinia
noastră, este extrem de important în studierea relaţiei empirice dintre rotaţia capitalului şi
performanţa financiară. Indicatori clasici ai rotaţiei capitalului, prezentaţi în diverse lucrări
ştiinţifice, pot evalua doar unilateral efectele rotaţiei capitalului, determinând axiomatic relaţia
generală dintre rotaţia capitalului-performanţă financiară: accelerarea vitezei de rotaţie a
capitalului economic conduce la sporirea performanţei financiare.
Însă, privind rotaţia capitalului dintr-o altă perspectivă, deducem că capitalul economic
trebuie să fie considerat ca un sistem, iar rotaţia acestuia ca un proces sistemic caracterizat prin
relaţii interdependente dintre elementele componente ale capitalului economic. În acest context,
afirmăm că, în vederea sporirii efectelor pozitive ale rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare, eforturile managementului întreprinderii trebuie

să fie îndreptate nu doar spre

accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului economic, ci şi spre accelerarea vitezei de rotaţie a
tuturor componentelor ale acestuia.
Interpretarea rezultatelor modelării efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
financiare. Simularea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin tehnica de
regresie de tip panel 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.
În vederea argumentării rezultatelor obţinute, considerăm necesar cercetarea corelaţiei
dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară atât din perspectiva cantitativă, cât şi
calitativă.
Informaţia prezentată în tabelul 4.13. relevă că modificările necesare pentru sporirea
performanţei financiare ale indicatorilor sistemici pot fi determinate de dinamica diferită a
indicatorilor izolaţi. Dintre situaţiile identificate considerăm că la sporirea performanţei
financiare vor 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;
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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.

Tabelul 4.13. Corelaţia cantitativă dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară
Dinamica indicatorilor rotaţiei capitalului în vederea sporirii performanţei financiare
Indicatorul
sistemic

RNRAT

RICRAT,
RCRAT

Dinamica
indicatorului
sistemic
Creştere
∆RNRAT>0

Reducere
∆RICRAT<0;
∆RCRAT<0

Dinamica indicatorilor izolaţi
Accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului întreprinderii prevalează accelerarea vitezei
de rotaţie a numerarului (∆%RAT>∆%RN; ∆RN<0; ∆RAT<0)
Viteza de rotaţie a numerarului încetineşte şi a capitalului accelerează (∆RN>0;
∆RAT<0; )
Încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului întreprinderii este mai mică decât încetinirea
vitezei de rotaţie a numerarului (∆%RN>∆%RAT) (∆RN>0; ∆RAT>0 )
Accelerarea vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale, a creanţelor întreprinderii
prevalează accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului (∆RIC<0; ∆RC<0; ∆RAT<0;
(∆%RIC>∆%RAT; ∆%RC>∆%RAT)
Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale, a creanţelor accelerează şi a capitalului
încetineşte (∆RIC<0; ∆RC<0; ∆RAT>0)
Ritmul de încetinire a vitezei de rotaţie a creanţelor şi a imobilizărilor corporale este
mai mic decât ritmul de încetinire a vitezei de rotaţie a activelor totale (∆RIC>0;
∆RC>0; ∆RAT>0; ∆%RC<∆%RAT, ∆%RC<∆%RAT)

Sursa: elaborat de autor
Astfel, deducem că condiţia necesară de respectat cu privire la interdependenţa dintre
rotaţia capitalului economic şi rotaţia elementelor componente în vederea sporirii performanţei
financiare este următoarea:
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, considerăm important să subliniem că accelerarea vitezei de rotaţie a
capitalului poate fi determinată şi de dinamica veniturilor din vânzări şi a valorii medii a
capitalului economic. Situaţiile prezentate în tabelul 4.14. dezvăluie 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.
Astfel, veniturile din vânzări trebuie să crească într-un ritm mai mare decât valoarea
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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.
Tabelul 4.14. Corelaţia calitativă dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară
Dinamica rotaţiei capitalului

Dinamica factorilor rotaţiei capitalului

Accelerarea vitezei de rotaţie a
capitalului

Veniturile din vânzări cresc cu un ritm
mai mare decât valoarea medie a
activelor (∆VV>0; ∆ATm>0 ;
(∆%VV>∆%ATm)
Veniturile din vânzări cresc, iar valoarea
medie a activelor diminuează (∆VV>0;
∆ATm<0 )
Veniturile din vânzări diminuează cu un
ritm mai mic decât valoarea medie a
activelor (∆VV<0; ∆ATm<0 ;
(∆%VV<∆%ATm)

Influenţa asupra
performanţei financiare
Influenţă pozitivă pe
termen lung
Influenţă pozitivă pe
termen scurt
Influenţă negativă

Sursa: elaborat de autor
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 sau la un nivel excesiv al lichidităţii;
În contextul rezultatelor obţinute, recomandăm următoarele direcţii de sporire a
performanţei financiare prin intermediul accelerării rotaţiei capitalului:
1. Eficientizarea politicii comerciale a întreprinderii, care va asigura sporirea continuă
şi semnificativă a veniturilor din vânzări. Măsuri preconizate:
a) Elaborarea programului de vânzări în concordanţă cu obiectivele generale a
întreprinderii, luând în considerare canalele de distribuţie şi factorii de influenţă a vânzărilor;
b) Coordonarea activităţiii de producţie cu programul de vânzări elaborat, încât cererea
programată să fie acoperită de oferta produselor întreprinderii;
c) Consolidarea sistemului de vânzare, diversificând 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.)
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2. Optimizarea managementului clienţilor în vederea accelerării încasării creanţelor,
care poate 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 cât 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 ca valoarea medie a numerarului să nu
crească cu un ritm mai mare decât cel al creşterii veniturilor din vânzări, 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;
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 şi cele pe termen scurt.
Rezultatele simulării efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare au dezvăluit că
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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.
Aplicarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra
performanţei financiare. În subcapitolul precedent, am realizat evaluarea performanţei
financiare prin intermediul indicelui agregat a unor întreprinderi industriale, printre care am
identificat întreprinderile, a căror performanţă s-a redus în perioada analizată şi anume: „Zorile”
S.A., producător de încălţăminte, şi „Sigma” S.A., producător de echipamente şi aparate
electrice. În continuare ne propunem să identificăm direcţiile de sporire a performanţei financiare
a acestor întreprinderi prin prisma accelerării rotaţiei capitalului.
În tabelul 4.15. prezentăm evoluţia performanţei financiare şi a indicatorilor rotaţiei
capitalului a întreprinderii industriei de încălţăminte „Zorile” S.A. Performanţa financiară a
evoluat neuniform în perioada anilor 2011-2014, dacă în 2012 observăm o diminuare
semnificativă a performanţei financiare cu 105,98 %, exprimată prin creşterea probabilităţii de
insucces de la 0,295 la 0,609, atunci în 2013 performanţa financiară sporeşte cu 40,31 %, pe
când în 2014 constatăm, iarăşi, o diminuare a performanţei cu 6,10 %.
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Informaţia din tabel relevă că reducerea performanţei financiare în anul 2012 a fost
determinată de încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului economic, reducerea veniturilor de
vânzări şi de creşterea duratei de rotaţie a imobilizărilor corporale. În anul 2013, sporirea
indicelui performanţei financiare reprezintă rezultatul efectelor pozitive, dar pe termen scurt ale diminuării duratei de rotaţie a stocurilor, creanţelor şi numerarului bazată pe reducerea valorii
medii ale acestor elemente ale capitalului economic.
Tabelul 4.15. Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a
întreprinderii Zorile S.A.
Anii
N/o:
1
2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.
3
4
4.1.
4.2.
4.3.

Indicatori
Performanţa financiară (PF)
Durata de rotaţie a activelor
totale (RAT), zile
Durata de rotaţie a
imobilizărilor corporale (RIC),
zile
Durata de rotaţie a stocurilor
(RS), zile
Durata de rotaţie a creanţelor
(RC), zile
Durata de rotaţie a numerarului
(RN), zile
Durata de rotaţie a altor
elemente de activ (RAEA), zile
Venituri din vânzări (VV), mii
lei
Valoarea medie a activelor
totale ( ), mii lei
Valoarea medie a imobilizărilor
corporale ( ), mii lei
Valoarea medie a creanţelor
( ), mii lei
Valoarea medie a numerarului
( ), mii lei

Abaterea relative, %
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

2011

2012

2013

2014

0,295

0,609

0,363

0,385

105,9

-40,31

6,10

818,70

850,34

1049,38

1042,11

3,86

23,41

-0,69

562,70

596,67

661,51

690,04

6,04

10,87

4,31

164,42

155,49

184,15

180,51

-5,43

18,43

-1,97

53,07

49,02

42,74

38,27

-7,63

-12,81

26,20

24,29

33,75

24,79

-7,28

38,93

12,30

24,86

127,23

108,50

102,10

411,71

81393,1

75541,6

72971,5

84238,5

-7,19

-3,40

15,44

182565,7

175989,6

209793,6

240508,8

-3,60

19,21

14,64

125479,4

123489,1

132250,8

159253,8

-1,59

7,10

20,42

11835,3

10146,0

8545,4

8833,1

-14,27

-15,78

3,37

5842,3

5027,8

6747,3

5720,7

-13,94

34,20

15,22

10,46
26,56
14,72

Sursa: elaborat de autor
Această situaţie a permis creşterea fondului de rulment propriu şi obţinerea rezultatului
financiar pozitiv, însă nu a format o bază solidă pentru creşterea performanţei financiare. Astfel,
în anul 2014, observăm o reducere a indicelui performanţei financiare determinat de creşterea
prea mare a valorii medii a imobilizărilor corporale şi a reducerii valorii medii a numerarului.
În contextul celor prezentate, ca direcţii de sporire a performanţei financiare a
întreprinderii „Zorile” S.A. prin intermediul accelerării vitezei de rotaţie a capitalului,
recomandăm următoarele:
-

Accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului economic prin stabilizarea creşterii

veniturilor din vânzări şi limitarea creşterii valorii medii a capitalului economic, optimizarea
structurii capitalului economic (măsuri posibile: elaborarea programului de vânzări; promovarea
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brandului întreprinderii; utilizarea tehnicilor de promovare; racordarea managementului
capitalului economic la obiectivele programul de vânzări).
-

Accelerarea vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale prin menţinerea unui

ritm de creştere a valorii medii a imobilizărilor corporale inferior ritmului de creştere a
veniturilor din vânzări (măsuri posibile: eficientizarea politicii comerciale spre asigurarea unei
creşteri stabile a vânzărilor şi redimensionarea politicii de investire spre diversificarea deciziilor
de investire);
-

Optimizarea managementul lichidităţii. Accelerarea vitezei de rotaţie a

numerarului bazată pe diminuarea valorii medii a numerarului se apreciază negativ, deoarece
această diminuare afectează capacitatea întreprinderii de a achita datoriile imediate. În acest
context, activităţile coerente ale managementului lichidităţii vor permite echilibrarea situaţiei:
determinarea valorii optime a numerarului după criteriul lichidităţii; programarea, monitorizarea
şi sincronizarea încasărilor şi plăţilor; asigurarea creşterii numerarului cu un ritm mai inferior
decât creşterea veniturilor din vânzări.
În tabelul 4.16. prezentăm evoluţia performanţei financiare şi a indicatorilor rotaţiei
capitalului a întreprinderii din industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor „Sigma” S.A..
Performanţa financiară a acestei întreprinderi a descris o dinamică uniformă de descreştere,
ajungînd de la un nivel înalt al performanţei financiare (anul 2012) la unul inferior (2014).
Printre cauzele principale ale diminuării semnificative a nivelului performanţei financiare,
identificăm următoarele: încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului economic şi a tuturor
componentelor ale acestuia, instabilitatea şi diminuarea veniturilor din vânzări, nivelul scăzut şi
tendinţa descendentă a numerarului, nivelul redus al capacităţii de plată ş.a.
În contextul celor prezentate, concluzionăm că privatizarea întreprinderii „Sigma” S.A.
nu a avut efecte pozitive asupra performanţei acesteia, aceasta manifestându-se printr-o reducere
semnificativă a indicelui performanţei financiare, o dinamică instabilă a veniturilor de vânzări,
oscilaţii considerabile a valorii medii a capitalului economic, relevând, în cele din urmă, absenţa
unei strategii de creştere şi a interesului proprietarilor să sporească performanţa întreprinderii.
În acest sens, conturăm următoarele direcţii de accelerare a vitezei de rotaţie a capitalului
în vederea sporirii performanţei financiare a „Sigma” S.A.:
-

Accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului economic prin elaborarea şi

implementarea unei politici comerciale eficiente, ce va asigura o creştere stabilă a veniturilor din
vânzări; prin optimizarea managementului capitalului economic, care va asigura o creştere a
valorii medii a acestuia într-un ritm optim, echilibrând structura capitalului economic;
-

Accelerarea vitezei de rotaţie a creanţelor prin asigurarea creşterii vânzărilor şi
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eficientizarea managementului creanţelor, care va permite diminuarea semnificativă a perioadei
de încasare a acestora;
-

Optimizarea managementului lichidităţilor, care va asigura capacitatea de plată

curentă şi imediată a întreprinderii prin determinarea nivelului optim al lichidităţilor, asigurarea
creşterii valorii medii a numerarului în concordanţă cu ritmul de creştere a veniturilor din vânzări
şi a capitalului economic.
Tabelul 4.16. Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a
întreprinderii Sigma S.A.
Anii
N/o:

Indicatori

Abaterea relative, %
2012/
2013/
2014/
2011
2012
2013

2011

2012

2013

2014

0,040

0,522

0,537

0,884

1205,00

2,87

64,62

7146,01

11270,66

7571,12

14583,72

57,72

-32,82

92,62

3284,11

3569,82

2357,77

4345,28

8,70

-33,95

84,30

1

Performanţa financiară
(PF)

2

Durata de rotaţie a
activelor totale (RAT), zile

2.1.

Durata de rotaţie a
imobilizărilor corporale (RIC),
zile
Durata de rotaţie a stocurilor
(RS), zile

405,78

435,22

288,33

573,76

7,26

-33,75

98,99

2.2.

Durata de rotaţie a creanţelor
(RC), zile

414,58

697,98

506,31

866,09

68,36

-27,46

71,06

2.3.

28,50

40,02

18,00

22,39

40,42

-55,02

24,39

3013,04

6527,62

4400,70

8776,19

116,65

-32,58

99,43

4626,7

3946,9

5854,6

2936,4

-14,69

48,33

-49,84

90583,8

121876,2

121441,2

117325,3

34,55

-0,36

-3,39

41629,8

38602,5

37818,8

34957,6

-7,27

-2,03

-7,57

5255,3

7547,7

8121,1

6967,6

43,62

7,60

-14,20

361,2

432,7

288,7

180,1

19,80

-33,26

-37,62

2.4

2.5.
3
4

4.1.
4.2.
4.3.

Durata de rotaţie a
numerarului (RN), zile
Durata de rotaţie a altor
elemente de activ (RAEA),
zile
Venituri din vânzări (VV),
mii lei
Valoarea medie a activelor
totale ( ), mii lei
Valoarea medie a
imobilizărilor corporale ( ),
mii lei
Valoarea medie a creanţelor
( ), mii lei
Valoarea medie a
numerarului ( ), mii lei

Sursa: elaborat de autor
În concluzie, constatăm 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, afirmăm 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, constatăm 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,
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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.

4.3. Concluzii la capitolul 4
Relevanţa capitolului constă în elaborarea şi dezvoltarea metodologiei de estimare a
efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale în
vederea identificării direcţiilor de accelerare a vitezei de rotaţie. Totalizând rezultatele
cercetărilor, concluzionăm următoarele:
1. În opinia noastră, cea mai pertinentă metodă de evaluare a performanţei financiare a
întreprinderii industriale este regresia neliniară cu variabila rezultativă binară. Efectuând testele
necesare de validare, constatăm că cel mai reprezentativ model de evaluare a performanţei
financiare este modelul logit, care înregistrează un nivel mai ridicat al indicatorilor de bonitate
faţă de modelul probit.
2. În contextul elaborării indicelui agregat al performanţei financiare, în baza unui
eşantion de 43 de întreprinderi industriale şi a unui sistem de 36 de indicatori, descoperim că
acesta are la bază 5 indicatori financiari: rata autonomiei financiare, rata fondului de rulment
propriu, rentabilitatea financiară, profitul net pe acţiune, raportul dintre valoarea de piaţă a
acţiunii şi valoarea contabilă a acesteia.
3. Modelul de evaluare a performanţei financiare prin intermediul indicelui agregat
reprezintă un instrument eficient de estimare a performanţei financiare şi de partajare a
întreprinderilor în performante şi neperformante, de asemenea, acesta permite identificarea
factorilor, care au contribuit sau au afectat performanţa financiară a întreprinderii, reprezintînd
o sursă informaţională veridică pentru evaluarea strategiilor implementate de întreprindere.
Totodată, considerăm că acest model va fi util pentru managerii întreprinderii, la elaborarea şi
evaluarea strategiilor de dezvoltare, la eficientizarea managementului riscurilor şi evaluarea
mediului concurenţial; managerilor financiari, la sporirea calităţii politicii financiare elaborate,
concordînd componentele acesteia cu nivelul performanţei financiare clar estimat.
4. Cercetarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare prin tehnica de
regresie panel-data relevă că rotaţia capitalului este un factor determinant al performanţei
financiare şi că aceasta manifestă atât efecte izolate, cât şi efecte sistemice. Astfel, indicatorii
sistemici propuşi în această lucrare (RNRAT, RICRAT, RCRAT) demonstrează utilitatea
140

prin

aceea că reflectă nu doar influenţa asupra performanţei financiare, ci şi relaţia dintre rotaţia
capitalului economic şi rotaţia componentelor sale, ceea ce, în opinia noastră, este extrem de
important în studierea relaţiei empirice dintre rotaţia capitalului şi performanţa financiară.
5. Concluzia finală

cu privire la efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei

financiare, bazată pe rezultatele simulărilor efectuate, se concretizează în faptul că rotaţia
capitalului influenţează pozitiv performanţa financiară dacă se respectă următoarele condiţii:
a) 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 decât viteza de rotaţie a capitalului economic; viteza de
rotaţie a capitalului economic trebuie să se accelereze mai rapid decât viteza de rotaţie a
numerarului.
b) 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.
6. În contextul rezultatelor obţinute, recomandăm următoarele direcţii de sporire a
performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin intermediul accelerării rotaţiei
capitalului: eficientizarea politicii comerciale a întreprinderii, care va asigura sporirea continuă
şi semnificativă a veniturilor din vânzări; 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 şi financiare.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Cercetările teoretice, metodologice şi empirice cu privire la efectele rotaţiei capitalului
asupra performanţei financiare permit formularea următoarelor concluzii:
1. Conceptul „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 de
rotaţie determină sporirea performanţei financiare a întreprinderii [50, 55].
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 [13, 49, 51, 57].
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 „performanţa 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 [59, 60].
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
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că industria băuturilor a fost afectată puternic de evenimente geopolitice nefavorabile, care au
determinat diminuarea semnificativă a veniturilor din vânzări, 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 vânzări şi a activelor, printr-o dinamică instabilă a
rezultatului financiar, o rentabilitate şi autonomie financiară descrescătoare [13, 57].
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 când întreprinderile industrie băuturilor se consideră neperformante (40 de
puncte din 100) [56].
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,
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 [15].
9. Validarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei
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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 [61].
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.
Soluţionarea problemei majore subscrisă temei cercetării a permis autorului formularea
următoarelor recomandări:
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 la elaborarea
strategiilor 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, dezvoltat 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
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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 vânzări; 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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ANEXA 1
Tabelul A 1.1. Evoluţia în gândirea economică a conceptului capital ca factor de producţie
Curentul
Reprezentantul
Abordarea capitalului ca factor de producţie
economic
A considerat pentru prima dată capitalul ca un factor de
Mercantilişti North
producţie distinct
”o sumă de bani ce este investită la fondarea unei companii”
Postlewayt
”o sumă de bani dată ca împrumut pentru investiţii productive”
Boisguibert
”partea principală a unui împrumut utilizat în scop productiv”
R.Cantillon
A divizat, pentru prima dată, capitalul în fix şi circulant.
Fiziocraţii F.Quesnay
”nu este constituit din bani, ci din clădiri, animale, seminţe,
materii prime, utilaje”.
Distingea capitalul fix de cel circulant după criteriul
Turgot
reproducerii, cel fix se reproducea parţial, iar cel circulant în
decursul unei perioade convenţionale.
”Acea parte a patrimoniului (rezervei) care aduce venit”
Clasicii
Adam Smith
”Partea rezervei dată în împrumut”
”Capacităţile dobîndite în urma studiilor sunt considerate ca
parte componentă a capitalului fix”
Rezerva fiind constituită din trei părţi: bunuri destinate
consumului imediat, capital fix, capital circulant.
”Acea parte a bogăţiei, care este destinată să fie angajată în
T.R.Malthus
producţie pentru a obţine profit”
”Nu orice parte a bogăţiei poate fi considerată capital, iar orice
capital este partea bogăţiei”
”un factor de producţie fără care nu poate decurge o operaţiune
J.S.Mill
productivă”
”capitalul circulant aduce valoare doar prin schimbarea
proprietarului, iar cel fix prin deţinerea acestuia”
”este constituit din capital productiv (utilaje, materie primă),
J.B.Say
ameliorări ale solului şi proprietăţi reale, banii”
”Aurul şi argintul, dacă nu sunt atrenaţi în producţie, nu fac parte
din capital”
”este format din instrumente de lucru, materii prime, materiale,
F.Bastiant
locuinţe”
Distinge capital bănesc, capital comercial şi capital productiv.
Marxişti
Karl Marx
Capitalul este divizat în circulant şi cel fix în baza modului în
care părţile capitalului productiv circulă.
Banii – forma primară a capitalului
”totalitatea bunurilor de care are nevoie forţele de muncă”
Neoclasicii Jevons
Unica funcţie a capitalului este susţinerea muncitorilor în
angloprocesul de producţie
americani
”este constituit din instrumentele de producţie şi este, tot timpul,
Clark
concret şi material”
Abilităţile dobîndite de muncitori nu fac parte din capital.
Circulaţia nu înseamnă schimbarea posesorului, ci constă în
schimbarea formei
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continuarea Tabelului A 1.1.
Curentul
economic

Reprezentantul

Abordarea capitalului ca factor de producţie

Distinge capitalul în capital de consum (care satisfac direct
nevoile muncitorilor) şi în capital auxiliar (care asistă
muncitorii în procesul de producţie)
Bunurile se distribuie pe ordine, în dependenţă de distanţa
Neoclasicii
K.Menger
pînă la consumul final
continentali
”un agregat al antreprenorului cu care acesta este pregătit să
producă”
E.
Bohm- ”grupul de produse care servesc ca mijloace pentru
achiziţionarea bunurilor”
Bawerk
Distinge capital privat şi cel social.
”suma de bani echivalentă cu valoarea tuturor bunurilor
L. von Mises
minus suma de bani echimvalentă cu toate datoriile”
”stocul de resurse nepermanente, caracteristica căruia, să fie
F.A.Hayek
înlocuit, contribuie la efectuarea investiţiilor noi”
”active deficitare oferă deţinătorului său venituri
Keynesişti
J.M.Keynes
suplimentare datorită valorii sale agregate, care este mai
mare decît preţul iniţial”
PostJoan Robinson ”Dacă venitul reprezintă fructele, atunci capitalul reprezintă
fertilitatea solului”
keynesişti
Capitalul este cel mai important factor de producţie, care
Abordare
Schultz,
îndpelineşte rolul definitoriu în crearea valorii adăugate
contemporană Lucas,
Bontis
A.Marshall
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ANEXA 2

Tabelul A 2.1. Performanţa financiară în abordarea transdisciplinară
№
1.

Autorul,
sursa
Venkatraman&
Ramanujam
(1986)

Ţara, aflierea

Abordarea

Definiţia

SUA,
Massachusetts
Institute of
Technology, Case
Western Reserve
University.

Managerială

Performanţa financiară se consideră un
subdomeniu al performanţei întrepriderii, care
include, alături de aspectul financiar, performanţa
operaţională. Performanţa financiară se defineşte
ca capacitatea creării valorii adăugate, în condiţii
de creştere a rentabilităţii şi valorii de piaţă.
Performanţa financiară alături de competitivitate
sunt privite ca componentele succesului
întreprinderii, determinat de anumite condiţii ale
activităţii întreprinderii: calitatea, flexibilitatea şi
inovaţia.
Performanţa financiară, alături de alte trei
perspective (a clienţilor, a proceselor interne şi a
inovaţiilor),
reprezintă
o
dimensiune
a
performanţei întreprinderii, fiind definită ca
realizarea obiectivelor financiare.
Performanţa financiară este distinsă de
conceptele de poziţie financiară şi de fluxurile de
trezorerie, fiind reprezentată de venituri şi
cheltuieli.
Performanţa întreprinderii reprezintă crearea
valorii adăugate pentru toate grupurile de interes
(stakeholders), pe cînd performanţa financiară se
referă la crearea valorii adăugate pentru
acţionari.
Performanţa financiară este definită ca
capacitatea întreprinderii de a obţine rezultat
pozitiv şi în creştere.

2.

Fitzgerald et
al. (1991)

Managerială

3.

Kaplan&
Norton (1992)

Managerială

4.

IAS 1 (1997)

UE, IASB

Contabilă

5.

Kennerley &
Neely (2000)

Marea Britanie,
Cranfield, School
of Management

Managerială

6.

Mard (2003)

Franţa,
Universite d'aix
Marseille

Contabilă

7.

Reynaud
(2003)

Socială

8.

Ionescu (2004)

Franţa, l’Institut
d’administration
des entreprises
d’Aix-enProvence
România, Spiru
Haret

9.

Carton R.
(2004)

Financiară

Performanţa financiară este mărimea schimbării
în situaţia financiară a unei întreprinderi.

10.

Mihalciuc
(2008)

SUA, The
University of
Georgia
România,
Univ.„Ştefan cel
Mare” Suceava

Contabilă

Performanţa financiară întruchipează succesul
unei entităţi economice, măsurat prin intermediul
contului de profit şi pierdere.

11.

Duca I. &
Gherghina R.
(2008)

Financiară

12.

Mîrzac V.
(2010)

România,
Bucuresti,
Universitatea Titu
Maiorescu.
R. Moldova,
UCCM

Performanţa financiară reprezintă viabilitatea
financiară a întreprinderii, asigurată printr-o
activitate rentabilă şi menţinerea unui echilibru
dintre nevoile de finanţare si resursele financiare.
Performanţa financiară este un proces strategic
al asigurării succesului, ce are efect asupra
profitabilităţii, lichidităţii şi riscurilor financiare.

Performanţa întreprinderii reprezintă o
performanţă „globală”, ce include dimensiunile:
economică, socială şi de mediu. Performanţa
financiară constituie o dimensiune a performanţei
economice.
Performanţa financiară se referă la capacitatea
întreprinderii de a obţine profit, fiind măşurată de
rezultatul global sau economic.

Contabilă

Financiară
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continuarea Tabelului A 2.1.
№
13.

Autorul, sursa
Monea & Guţă
(2011)

Ţara, aflierea
România,
Universitatea
din Petroşani

Abordarea
Managerială

14.

Pintea (2011)

România,
Universitatea
Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca

Socială

15.

Bădicu (2012)

R.Moldova,
ULIM

Contabilă

16.

SNC
„Prezentarea
situaţiilor
financiare”
(2014)

R.Moldova

Contabilă
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Definiţia
Performanţa întreprinderii este cea mai
relevantă metodă de evaluare a succesului
întreprinderii. Performanţa financiară descrie
aspectul financiar al succesului firmei,
furnizînd informaţie relevantă privind
deciziile de investire şi de finanţare, privind
fluxurile de numerar.
În cadrul unui model de evaluare,
performanţa globală a întreprinderii este
definită prin prisma următoarelor dimensiuni:
economică-financiară, socială şi de mediu.
În acest context, performanţa financiară
reprezintă aspectul cantitativ al performanţei
întreprinderii.
Este reprezentată de rezultatul financiar,
care apare sub forma profitului, dacă
veniturile perioadei de gestiune sunt mai
mari decât cheltuielile, sau sub forma
pierderii, în caz contrar.
Performanţa financiară reprezintă relaţia
dintre venituri şi cheltuielile entităţii
prezentate în situaţia de profit şi pierdere.

ANEXA 3
Tabelul A 3.1. Contribuţii la evaluarea performanţei financiare
№

Autorul, afilierea

1.

Shashua &
Goldschmidt.,
(1974). Israel,
Universitatea din
Tel-Aviv

2.

Dess & Robinson
(1984), SUA,
University of
Kentucky,
University of
Georgia.
Online ISSN: 10970266

3.

Rawley & Lipson
(1985)

4.

Chakravarthy
(1986), Franţa,
INSEAD.

5.

Venkatraman &
Ramanujam
(1987), SUA,
Massachusets
Institute of
Technology, Case
Western Reserve
University.

Contribuţii la conceptul
performanţei întreprinderii
Propun primul model al
performanţei financiare, în care
consideră că fiecare indicator este
parametrul mărimii performanţei
companiei.
Studiază relaţia dintre indicatori
obiectivi (rentabilitatea economică,
creşterea vînzărilor) şi cei subiectivi
(aprecierea managerilor), stabilind
un grad înalt al relevanţei
indicatorilor subiectivi. În acelaşi
timp se susţine că măsurarea
performanţei necesită evaluarea
mai multor dimensiuni decît
creşterea şi rentabilitatea.
Examinează relaţia dintre indicatorii
rentabilităţii şi valorii de piaţă,
determinînd o corelaţie dintre rata Q
şi profitul din circuitul financiar la
investiţie, precum şi dintre rata
valorii de piaţă şi rentabilitatea
investiţiilor ajustată. Ceilalţi
indicatori comparaţi, ai căror grad
de corelare este redus, sunt
consideraţi să măsoare diferite
concepte financiare.
Propune un model de evaluare a
performanţei întreprinderii bazat pe
criteriul excelenţei. Astfel, un sistem
complex de indicatori, ce descriu
aspectele creşterii, profitabilităţii,
rentabilităţii, îndatorării, eficienţei şi
valorii de piaţă, distinge
întreprinderile analizate în două
categorii: întreprinderi excelente
(performante) şi întreprinderi
neexcelente (neperformante).
În urma efectuării cercetărilor,
stabilesc că creşterea şi
rentabilitatea sunt sisteme de
măsurare distincte, care nu reflectă
acelaşi fenomen de performanţă.
Astfel, nici un din aceşti indicatori, în
mod izolat, nu măsoară performanţa
economică de afaceri.
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Indicatorii sistemului de
evaluare a performanţei
Rentabilitatea vînzărilor,
rentabilitatea capitalului,
rentabilitatea acţiunilor, raportul
capitalului propriu la total active,
rata capitalului de lucru, rata de
activitate.
Rentabilitatea economică,
creşterea venitului din vînzări,
autoevaluarea managerilor.

Coeficientul PER, EPS,
Rentabilitatea investiţiilor ajustată,
rata Q, profitul din circuitul
financiar la investiţie fără valoarea
netă prezentă, rata valorii de piaţă.

raportul fluxulului de numerar la
investiţie totală (FNIT), raportul
venitului de vînzări la total active
(VVTA), raportul cheltuielilor de
cercetare şi dezvoltare la venitul
de vînzări (CHCDVV), raportul
valorii de piaţă la valoarea
contabilă (VPVC), raportul
venitului de vînzări la numărul de
angajaţi (VVNA), raportul datorii la
capital propriu (DCP), capital
circulant la profitul net (CCPN).
creşterea vînzărilor, creşterea
profitului, rentabilitatea.

continuarea Tabelului A 3.1.
№

Autorul, afilierea
6. Brush & VanderWerf
(1992), SUA, Boston
University, School of
Management.

7. Robinson (1995),
SUA, University of
Georgia.

8. Bacidore & Boquist &
Milbourn & Thakor
(1997)

9.

Laswad & Oyelere
(1999)
Marea Britanie,
Lincoln University.

10. Gauzente (2000)
Franţa, Université
d’Angers

Contribuţii la conceptul
performanţei întreprinderii
Examinează 34 de lucrări de
cercetare în domeniul
antreprenorial, care au utilizat ca
variabilă dependentă performanţa
întreprinderii. Stabilesc 35 de
indicatori diferiţi utilizaţi în aceste
cercetări, explicînd aceasta prin
faptul că cercetătorii percep
diferite dimensiuni ale
performanţei.
Cercetează zece indicatori de
performanţă a noilor întreprinderi
pentru determinarea indicatorului
cel mai eficient în evaluarea pe
termen lung a creării valorii
economice. În urma cercetărilor
efectuate s-a constatat că
indicatorii utilizaţi nu măsoară
acelaşi fenomen, aceasta
explicîndu-se prin faptul că
performanţa financiară este
multidimensională, iar fiecare
indicator utilizat reflectă o
dimensiune diferită a acesteea.
Cercetează evaluarea
performanţei financiare prin
intermediul indicatorilor valorii
adăugate, calculaţi în baza
informaţiei contabile şi în baza
valorii bursiere.
Se consideră că indicatorul
calculat în baza valorii de piaţă
este mai relevant pentru interesele
acţionarilor.
Cercetează performanţele
financiare ale întreprinderilor
transnaţionale din Malaysia.
Consideră că indicatorii de rezultat
nu oferă o imagine completă a
performanţei, deoarece profitul
poate fi afectat de alegerea
politicii contabile. Superioritatea
este acordată indicatorilor de
rentabilitate.
Distinge următoarele dimensiuni
ale performanţei: rentabilitatea,
creşterea şi productivitatea.
Consideră că e nevoie de evaluat
şi alte aspecte, cum ar fi:gradul de

inovaţie, achiziţia resurselor rare,
performanţa demersului
commercial.
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Indicatorii sistemului de
evaluare a performanţei
Modificarea vînzărilor,
supravieţuirea organizaţională,
creşterea numărului angajaţilor,
rentabilitatea.

Schimbarea în vînzări, nivelul
vînzărilor, rentabilitatea vînzărilor,
rentabilitatea capitalului
permanent, rentabilitatea
capitalului propriu, rentabilitatea
activelor, profitul net, profitul pînă
la impozitare, multiplicatorul
veniturilor şi valoarea creată pentru
acţionari.

Indicatorul calculat pe baza
informaţiei contabile: valoarea
economică adăugată (EVA);
Indicatorul calculat pe baza valorii
de piaţă : valoarea economică
adăugată revăzută (REVA).

Cheltuieli operaţionale, profit pînă
la impozitare, profit net, raportul
cheltuielilor operaţionale la ventul
din vînzări, rentabilitatea capitalului
angajat, rentabilitatea activelor,
rentabilitatea vînzărilor.

Rentabilitatea economică,
rentabilitatea financiară, creşterea
cifrei de afaceri, productivitatea
anagajaţilor.

continuarea Tabelului A 3.1.
№

Autorul, afilierea
11. Carton (2004)
SUA, Western
Carolina University

12. Ţole & Nedelescu &
Preda &Matei (2004).
România,
Universitatea Româno
Americană.

13. Petrescu (2004).
România, Iaşi,
Universitatea A.I.Cuza

14. Burja (2006).
Româmia,
Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba
Iulia

15. Damodaran (2007).
SUA, New York, Stern
School of Business

Contribuţii la conceptul
performanţei întreprinderii
Efectuează o analiză a sistemelor
de evaluare a performanţei,
propunînd un model relevant
pentru evaluarea performanţei în
cadrul perioadei de un an şi în
cadrul perioadei de trei ani.
Identifică următoarele dimensiuni
ale performanţei: rentabilitatea,
creşterea, fluxul de numerar,
lichiditatea, supravieţuirea,
eficienţa, valoarea economică,
costul capitalului, piaţa.
Delimitează conceptul de
performanţă şi echilibru,
prezentîndu-le ca concepte
economice determinate la
evaluarea riscului întreprinderii.
Propune un şir de indicatori fără
specificarea exactă a aparteneţei
acestor la unul din concepte
menţionate.
Defineşte performanţa financiare
a întreprinderii ca capacitate de a
obţine profit, exprimată prin
rentabilitate. Evaluarea
performanţei întreprinderii prin
rate de rentabilitate contribuie la
reducerea riscului afacerii.
Cercetează influenţa riscului
financiar asupra performanţei
economice. Consideră că
combinarea adecvată a
capitalului împrumutat cu cel
propriu asigură diminuarea
riscului financiar, contribuind la
creşterea performanţei
economice.
Cercetează evaluarea
performanţei întreprinderii în
baza indicatorilor rentabilităţii.
Susţine că rentabilitatea calculată
în baza contului de profit şi
pierdere descrie performanţa
trecută şi nu oferă o imagine
completă, propunînd utlizarea
fluxului de numerar în loc de
profit la determinarea
rentabilităţii.
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Indicatorii sistemului de evaluare
a performanţei
Rentabilitatea economică,
rentabilitatea financiară, creşterea
ratei vînzărilor, creşterea totalului de
active, rata fluxului net operaţional,
rata de lichiditate, Altman’s Z-score,
rotaţia activelor,

Indicatorii potenţialului tehnicoeconomic, indicatorii potenţialului
financiar, indicatorii rezultatelor
economico-financiare, indicatorii
eficienţei utilizării potenţialului
tehnico-economic şi financiar.

Cifra de afaceri, marja comercială,
valoarea adăugată, capacitatea de
autofinanţare, autofinanţarea,
rentabilitatea resurselor consumate,
rentabilitatea comercială,
rentabilitatea vînzărilor,
rentabilitatea veniturilor din vînzări,
levierul financiar.
Ratele de rentabilitate: comercială,
economică şi financiară.

Rentabilitatea financiară,
rentabilitatea inevstiţiei,
rentabilitatea economică calculată
în baza fluxului de numerar generat.

continuarea Tabelului A 3.1
№

Autorul, afilierea
16. Tache (2007).
România,
Societatea
Romana de
Economie

17. Duca &Gherghina
(2008). România,
Universitatea
„Vasile Goldiş”
Arad.

18. Erasmus (2008).
Africa de Sud,
Stellenbosch
University.

19. Richard, P J;
Devinney, T; Yip,
G; Johnson G.,
(2009). Australia,
Sidnei; Ţările de
Jos, Rotterdam.
20. Căruntu &
Lăpăduşi (2009).
România,
Universitatea
„Constantin
Brâncuşi” din
Tîrgu Jiu
21. Tatahi &
Heshmati (2009).
Marea Britanie,
European
Business School
London; Corea de
Sud, Seoul
University.

Contribuţii la conceptul performanţei
întreprinderii
Consideră că performanţa întreprinderii este
cel mai exact evaluată prin indicatorii valorii,
deoarece acestea furnizează cea mai
completă informaţie despre succesul
întreprinderii, ceea ce contribuie la sporirea
calităţii procesului decizional.

Consideră că profitul şi ratele rentabilităţii nu
oferă o imagine completă privind
performanţa financiară a întreprinderii. O
întreprindere rentabilă poate fi incapabilă să
onoreze obligaţiile sale. Astfel, se
punctează asupra altei dimensiuni a
performanţei: fluxul de numerar, care
asigură o convergenţă dintre rentabilitatea şi
echilibrul financiar.
Cercetează indicatorii creării valorii în
comparaţie cu cei calculaţi în baza
informaţiei contabile. Stabileşte că indicatorii
bazaţi pe valoarea adăugată nu sunt
superiori indicatorilor calculaţi în baza
situaţiilor financiari.

Indentifică 3 abordări privind evaluarea
performanţei financiare:
Prin intermediul indicatorilor bazaţi
pe informaţia contabilă;
Prin intermediul indicatorilor
bursieri;
O combinaţie dintre indicatori
contabili şi cei bursieri.
Consideră că performanţa financiară este
influenţată de politica comercială şi cea
financiară, precum şi de utilizarea
capitalurilor angajate. În cadrul evaluării
performanţei se utilizează indicatorii
rentabilităţii.
Studiază modificarea performanţelor
operaţionale şi financiare ale întreprinderilor
suedeze în urma procesului de privatizare
totală din perioada 1989-2007. Ca
dimensiuni ale performanţei sunt
considerate rentabilitatea, eficienţa
operaţională, investiţii în capital, structura
capitalului, angajarea, lichiditatea.
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Indicatorii sistemului de
evaluare a performanţei
- Indicatori bazaţi pe date
contabile: rentabilitatea
capitalului investit (ROI),
rentabilitatea financiară
(ROE),profit pe acţiune
(EPS);
− indicatori bazaţi pe valoarea
piaţă: profitul economic,
câştigul total al acţionarilor
(TSR), valoarea adăugată
economică (EVA), valoarea
adăugată de piaţă (MVA),
profitul din circuitul financiar
la investiţie (CFROI)
Excedent brut de exploatare,
excedent de trezorerie de
exploatare, fluxul de numerar
disponibil, excedent brut
înainte de deducerea
impozitului pe profit şi a
cheltuielilor cu dobânzile.
Excedentul brut pînă la itemi
extraordinari (EBEI), fluxul de
numerar operaţional (CFO),
profit rezidual (RI), valoarea
adăugată economică (EVA),
valoarea adăugată în
numerar (CVA), profitul din
circuitul financiar la investiţie
(CFROI).
Indicatori contabili:
rentabilitatea (rentabilitatea
economică, financiară, a
vînzărilor, a capitalului
investit),ş.a.
Indicatorii bursieri:
coeficientul beta, coeficientul
alpha a lui Jensen ş.a.
Rentabilitatea comercială,
economică, financiară.

Rentabilitatea comercială,
economică şi financiară;
venitul de vînzări şi profitul pe
angajat.

continuarea Tabelului A 3.1.
№

Autorul, afilierea
22. Gentry & Shen
(2010). SUA,
University of
Mississippi

23. Poldervaart
(2010). Ţările de
Jos, Erasmus
University of
Rotterdam

24. Monea & Guţă
(2011). România,
Universitatea din
Petroşani

25. Bhunia & Mukhuti
& Roy (2011).
India, University of
Calcutta, Indira
Gandhi National
Open University
26. Vasilescu (2011).
România,
Universitatea din
Craiova

Contribuţii la conceptul
performanţei întreprinderii
Cercetează relaţia dintre
indicatorii bazaţi pe informaţie
contabilă şi cei bursieri,
determinînd echivalenţa
acestora. Cosideră că
indicatorii contabili reflectă
performanţa trecută şi pe
termen scurt, iar cei bursieri
descriu performanţa viitoare şi
pe termen lung.
Studiază evaluarea
performanţei financiare,
comparînd indicatorii valorii
adăugate şi indicatorii clasici.
Stabileşte că indicatorii clasici
sunt mai relevanţi în evaluarea
performanţei financiare.
Aceasta se explică prin faptul
că indicatorii valorii adăugate
sunt ajustaţi doar în baza la 5
criterii, pe cînd la agenţii
specializate se efectuaează
pînă la 130 de ajustări pentru
clienţii săi, luînd în consideraţie
specificul domeniului de
activitate şi celui al
întreprinderii.
Identifică un şir de obiective,
care urmează să fie îndeplinite
de întreprindere pentru a fi
considerată performantă:
creşterea afacerii, creşterea
veniturilor din vînzări, sporirea
profitului pe acţiune,
managementul activelor,
eficienţa resurselor umane,
lichiditatea, solvabilitatea,
managementul capitalului de
lucru, adecvarea fluxului de
numerar, levierul financiar,
managementul îndatorării,
rentabilitatea investiţiilor,
puterea de piaţă.
Studiază performanţa
financiară a două întreprinderi
din sectorul public farmaceutic.
Performanţa financiară se
identifică cu stabilitatea şi
poziţia financiară.
Consideră că performanţa
financiară a întreprinderii se
reflectă prin crearea de valoare,
astfel ratele rentabilităţii şi
indicatorii profitului pe acţiuni
nu oferă o imagine relevantă a
performanţei financiare.
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Indicatorii sistemului de
evaluare a performanţei
Ratele rentabilităţii: rentabilitatea
economică (ROA), rentabilitatea
financiară (ROE), rentabilitatea
vînzărilor (ROS), Rentabilitatea
investiţiilor (ROI).
Indicatori bursieri: Raportul valoare
de piata/valoare contabila.

Indicatori clasici: cîştiguri, profit
operaţional net după impozitare
(NOPAT), profit rezidual (eonomic);
Indicatori ai valorii adăugate:
valoarea economică adăugată
(EVA), valoarea de piaţă adăugată
(MVA).

Rotaţia activelor, valoarea
adăugată, activele totale, marga
brută, rentabilitatea economică,
rentabilitatea financiară, rata
curentă, rata capitalului de lucru,
rotaţia stocurilor, rotaţia mijloacelor
băneşti, rata solvabilităţii, raportul
datoriei la capital, rata acoperirei
dobînzii, raportul fluxului de
numerar la venituri din vînzări,
raportul fluxul de numerar la active,
coeficientul de capitalizare
bursieră, randamentul dividendelor.

Rata lichidităţii generale, raportul
datorii la capital, rata acoperirii
dobînzii, rotaţia stocurilor,
rentabilitatea investiţiilor.
Valoarea actualizată netă, valoarea
adăugată netă, rata de rentabilitate
a fluxurilor de numerar, valoarea
de piaţă adăugată, rata cîştigurilor
totale ale acţionarilor.

continuarea Tabelului A 3.1.
№

Autorul, afilierea
27. Georgescu &
Chiriac (2012).
România, Iaşi,
Universitatea
A.I.Cuza

28. Hamann &
Schiemann &
Bellora &
Guenther (2013).
Germania, the
Technische
Universita¨t
Dresden.

Contribuţii la conceptul performanţei
întreprinderii
Studiază influenţa factorilor asupra
performanţei financiare a întreprinderilor
fuzionate. Consideră că performanţa
financiară se reprezintă prin rentabilitate,
fiind determinată o legătură strînsă
indirectă dintre succesul întreprinderii şi
îndatorare.
Identifică următoarele dimensiuni
independente ale performanţei
organizaţionale: lichiditatea,
profitabilitatea, creşterea şi performanţa
bursieră.

29. Borlea (2013).
România, ClujNapoca,
Universitatea
Babeş-Bolyai

Susţine că evaluarea performanţei
financiare în baza contului de profit şi
pierdere este doar o etapă de măsurare,
numită analiza de ansamblu a
performanţei financiare. Pentru o
reprezentare mai amplă se recurge la
analiza performanţei financiare în baza
ratelor de profitabilitate, rentabilitate şi a
ratelor bursiere.

30. Paladi &Erhan &
Braşoveanu
(2014), Republica
Moldova, ASEM.

Susţin că performanţa entităţii nu este
evaluată complet prin intermediul
rezultatului financiar sau rentabilităţii, în
acest sens se pledează pentru utilizarea
indicatorilor bazaţi pe valoare adăugată.
În baza prezentării avantajelor şi
dezavantajelor indicatorului EVA,
analizează posibilităţile şi provocările de
implementare a evaluării performanţei în
baza indicatorilor de valoare economică în
cadrul întreprinderilor autohtone.
Identifică performanţa financiară a
întreprinderilor mici şi mijlocii cu profitul
operaţional, analizînd influenţa factorilor
asupra formării acestuia şi posibilităţile de
maximizare pe termen lung.

31. Cobzari & Paladi
&Prodan &Erhan
(2014), Republica
Moldova, ASEM.
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Indicatorii sistemului de
evaluare a performanţei
Rentabilitatea financiară (ROE),
levier financiar.

Rata fluxului de numerar pe
angajat, Rata fluxului de
numerar pe vînzări, Rata
fluxului de numerar pe active,
profit pe angajat, rentabilitatea
vînzărilor, rentabilitatea
activelor, creşterea numărului
angajaţilor, creşterea veniturilor
din vînzări, creşterea activelor,
rentabilitatea totală a
acţionarilor, rata Sharpe,
indicatorul Jensen’s alpha, rata
Treynor.
Contul de profit şi pierdere: cifra
de afaceri netă, rezultat curent
ş.a.;
Ratele profitabilităţii comerciale:
rata marjei brute a profitului,
rata marjei nete a profitului etc.;
Ratele rentabilităţii: rata
rentabilităţii capitalului propriu,
rata rentabilităţii economice;
Ratele bursiere: capitalizarea
bursieră, rezultatul pe acţiune,
coeficientul de capitalizare
bursieră, randamentul
dividendelor ş.a.
Valoarea economică adăugată
(EVA)

Venituri din vînzări, costul
vînzărilor, cheltuielile curente,
dobînzile calculate, investiţiile,
finanţările primite.

ANEXA 4
Tabelul A 1.4. Dimensiunile performanţei financiare în literatura de specialitate.
№

1

Dimensiunea
performanţei
financiare
Rentabilitate

Autorul, sursa

2

Profitabilitate

3

Creştere

4

Rotaţia capitalului

5

Stabilitate

6

Valoarea adăugată

7

Valoarea de piaţă

8

Capacitate

de

plată
9

Fluxul de numerar

10

Echilibru

11

Alte dimensiuni

Shashua&Goldschmidt (1974), Dess&Robinson, Chakravarthy (1986),
Brush şi Vander Werf (1992), Murphy, Trailer şi Hill (1996), Laswad &
Oyelere (1999), Gauzente (2000), Petrescu (2004), R.Carton (2004) Burja
(2006), Damodaram (2007), Căruntu şi Lăpăduşi (2009), Richard, P J;
Devinney, T; Yip, G; Johnson G.,(2009), Tatahi & Heshmati (2009), Gentry
& Shen (2010), Carton & Hofer (2010), Georgescu & Chiriac (2012), Borlea
(2013), Razi et al. (2013).
Chakravarthy (1986), Venkatraman şi Ramanujam (1987), Murphy, Trailer
şi Hill (1996), Laswad & Oyelere (1999), Ţole & Nedelescu & Preda &Matei
(2004), Erasmus (2008), Richard, P J; Devinney, T; Yip, G; Johnson
G.,(2009), Poldervaart (2010), Monea & Guţă (2011), Tehrani & Mehragan
& Golkani (2012), Borlea (2013), Hamann & Schiemann & Bellora &
Guenther (2013), Paladi &Erhan & Braşoveanu (2014), Cobzari & Paladi
&Prodan &Erhan (2014).
Dubois (1976), Dess&Robinson (1984), Chakravarthy (1986), Venkatraman
şi Ramanujam (1987), Brush şi Vander Werf (1992), Murphy, Trailer şi Hill
(1996), Gauzente (2000), Richard, P J; Devinney, T; Yip, G; R.Carton
(2004), Johnson G.(2009), Carton & Hofer (2010), Monea & Guţă (2011),
Hamann & Schiemann & Bellora & Guenther (2013).
Chakravarthy (1986), Murphy, Trailer şi Hill (1996), Ţole & Nedelescu &
Preda &Matei (2004), R.Carton (2004), Carton & Hofer (2010), Monea &
Guţă (2011).
Dubois (1976), Chakravarthy (1986), Murphy, Trailer şi Hill (1996),
R.Carton (2004), Tatahi & Heshmati (2009), Carton & Hofer (2010), Monea
& Guţă (2011), Georgescu & Chiriac (2012), Tehrani & Mehragan & Golkani
(2012), Razi et al. (2013).
Bacidore & Boquist & Milbourn & Thakor (1997), R.Carton (2004), Erasmus
(2008), Poldervaart (2010), Carton & Hofer (2010), Vasilescu (2011),
Tehrani & Mehragan & Golkani (2012), Paladi &Erhan & Braşoveanu
(2014).
Chakravarthy (1986), R.Carton (2004), Tache (2007), Richard, P J;
Devinney, T; Yip, G; Johnson G.,(2009), Gentry & Shen (2010), Carton &
Hofer (2010), Vasilescu (2011), Borlea (2013), Hamann & Schiemann &
Bellora & Guenther (2013).
Dubois (1976), Murphy, Trailer şi Hill (1996), R.Carton (2004), Tatahi &
Heshmati (2009), Carton & Hofer (2010), Monea & Guţă (2011), Tehrani &
Mehragan & Golkani (2012), Hamann & Schiemann & Bellora & Guenther
(2013).
Chakravarthy (1986), R.Carton (2004), Duca &Gherghina (2008), Carton &
Hofer (2010).
Brush şi Vander Werf (1992), Murphy, Trailer şi Hill (1996), R.Carton
(2004), Carton & Hofer (2010), Bhunia & Mukhuti & Roy (2011).
Dubois (1976) (productivitate), Murphy, Trailer şi Hill (1996) (cota de piaţă),
Gauzente (2000) (productivitate, gradul de inovaţie, achiziţia resurselor
rare, performanţa commercială), Ţole, Nedelescu, Preda şi Matei (2004)
(potenţial tehnic, economic şi financiar). R.Carton (2004) (costul capitalului
propriu), Monea & Guţă (2011) (puterea de piaţă), Bhunia & Mukhuti & Roy
(2011) (poziţia financiară).

Sursa: elaborat de autor

169

ANEXA 5
Tabelul A 5.1. Variabilele dependente utilizate în evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Variabila dependentă

Categoria
financiară
Creştere

Profitabilitate
Rentabilitate

Valoare de
piaţă

Valoare
adăugată

Simbolul

Creşterea veniturilor

∆VV

Creşterea profitului net

∆PN

Profitul net
Marja de profit
Rentabilitatea activelor
(economică)

PN
MP
ROA

Puctaj: 1 - reducere >10%, 2 - reducere <10%, 3 –
acelaşi nivel, creştere de 0%, 4 - creştere <10, 5 creştere>10%.
variabilă dihotomică:
1-creştere,
0 - descreştere
Profit anual
Profit/Venituri
ROA=Profitul pînă la impozitare/ Total active

Rentabilitatea capitalului
propriu (financiară)

ROE

ROE=Profitul net/Capital propriu

Retabilitatea investiţiilor

ROI

ROI=Profitul net/ Costul investiţiei (capital social)

Pretul actiunii

Pa

Preţul de piaţă al acţiuni

Rentabilitatea totală a
acţionarilor

TSR

Coeficientul lui Tobin
sau Rata Q
Indicatorul „Price-toBook-Ratio”
Valoarea medie a
variaţiei preţului acţiunii
Profit economic

Tobin's
Q
PBR

TSR= Dividend pe acţiune + (Preţul de piaţă al
acţiunii în anul curent – Preţul de piaţă a acţiunii în
anul preceden)/ /Preţul acţiunii în anul precedent
Valoarea de piaţă acompanii/( valoarea
de înlocuire a activelor ei corporale-datoriile totale)
PBR= valoarea de piaţă a unei acţiuni
(PPA)/valoarea contabilă a unei acţiuni (VCA)
(Cel mai înalt preţ de piaţă a acţiunii + Cel mai
redus preţ de piaţă a acţiunii) / 2
Pe=Profit net-Costul capitalului

Indice agregat

Pe
PF

Sursa bibliografică

Modul de calcul
Dragnić D.[121]

Vijfvinkel S., Bouman N., Hessels J.[196]

Osoro C., Ogeto W.[176]
Mugiati A. [167]
Safarova Y. [183]; Chandrapala P., Knápková A.
[114];Vintilă G., Nenu E.A., Gherghina Ş.C. [90]; Mugiati
A. [167]; Pantea M., Gligor D., Anis C [62];
Boldeanu D.M., Pugna I.B. [5];Vintilă G., Nenu E.A.,
Gherghina Ş.C. [90]; Thompson B.A . [191]; Mugiati A.
[167]; Pantea M., Gligor D., Anis C.[62];
Bashir Z., Abbas A., Manzoor S., Akram M.N. [96];
Duran-Vazquez R., Lorenzo-Valdes A.,Castillo-Ramírez
C.E. [122, p.106-107].
Pintea M.-O. [65]; Carton R. [100];
Safarova Y. [183];Vintilă G., Nenu E.A., Gherghina Ş.C.
[90];
Demirhan H.G., Anwar W. [119];
Osoro C., Ogeto W.[176]
Safarova Y. [183];
Horta I.M., Camanho A.S., Moreira da Costa J.
[141];Bărbuţă-Mişu N. [4, p.206]., Duran-Vazquez R.,
Lorenzo-Valdes A.,Castillo-Ramírez C.E. [122, p.106107]; Okeyo W.O. [174, p.69].

ANEXA 6

Figura A 6.1 Sistemul indicatorilor de evaluare ai performanţei financiare.
Sursa: elaborat de autor

ANEXA 7
Tabelul A 7.1.Valoarea producţiei industriale fabricate, pe tipuri de activităţi, milioane lei;
№

Sectorul industrial

Industrie – total
1

Industrie extractivă

2011

2012

2013

2014

2015

34194,4

36362,2

39 403,3

43 548,0

45 654,9

574,9

578,1

730,4

799,5

760,9

2

Industrie prelucrătoare

28245,1

30147,7

31 707,3

35 452,3

37 706,6

2.1.

Industria alimentară

14199,7

15587,6

11 521,5

13 107,7

13 600,2

2.1.1.

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a
produselor din carne

1924,8

2435,3

2 640,3

3 159,6

2 997,5

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

1306,4

1624,7

600,5

752,5

1 391,7

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1821,7

1608,2

1 776,2

2 006,2

2 089,3

Fabricarea produselor lactate

1391,2

1533,7

1 708,2

2 003,9

2 063,8

224,6

219,0

335,3

300,7

371,3

174,9

195,0

216,4

237,8

336,7

Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

1303,7

1370,2

1 488,8

1 542,4

1 698,9

2.1.8.

Fabricarea zahărului

1095,7

935,8

1 382,6

1 662,2

1 015,0

2.1.9.

Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de
cofetărie

542,9

546,1

606,8

644,6

730,3

2.1.10.

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

604,3

925,4

1 072,3

999,8

788,6

2.1.11.

Fabricarea vinului

2073,8

2315,4

2 680,0

2 404,9

2 761,0

2.1.12.

Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

397,3

401,4

373,6

449,5

511,6

2.2.

Fabricarea produselor de tutun

790,3

599,5

445,4

332,6

223,5

2.3.

Fabricarea produselor textile

1104,8

1314,5

1 354,3

1 644,1

1 923,8

1081,8

1018,4

1 408,2

1 765,9

1 973,3

346,7

331,4

378,9

399,5

397,6

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a
produselor din amidon
Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

2.5.

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea
încălţămintei

2.6.

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

178,3

181,9

187,2

219,2

301,8

2.7.

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

346,2

357,4

463,1

507,5

530,2

2.8.

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor
informative

671,0

585,3

346,1

394,1

416,1

2.9.

Industria chimică

875,4

952,6

662,9

871,6

1 154,6

2.10.

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

1211,1

1315,4

1 434,5

1 638,4

1 629,8

2.11.

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

2805,6

2930,8

3 660,0

3 886,1

3 920,8

2.12.

Industria metalurgică

267,5

219,3

74,6

89,3

85,5

2.13.

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv
producţia de maşini şi utilaje

709,3

700,0

1 030,1

1 134,1

1 299,6

2.14.

Fabricarea de maşini şi echipamente

626,1

683,5

459,4

541,3

573,7

2.15.

Producţia de maşini şi aparate electrice

358,6

524,0

639,5

1 257,9

1 677,8

2.16.

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi
optice

394,0

458,0

568,8

529,0

557,1

2.17.

Producţia de mobilier

722,2

723,2

870,5

1 034,7

1 071,7

2.18.

Fabricarea bijuteriilor

16,3

13,1

17,7

24,5

20,5

2.4.

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

ANEXA 8

Figura A 8.1. Evoluţia structurii exporturilor la produsele alimentare anii 2011-2015, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

Figura A 8.2. Evoluţia comerţului exterior la principalele produse pe anii 2011-2015,
mii dolari SUA
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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ANEXA 9
Tabelul A 9.1. Bilanţul contabil şi raportul pe profit şi pierdere consolidat pe total activităţi, lei
Cod

La finele anului

Indicatorii
2009
1

Imobilizări necorporale

2

2010

2011

2012

2013

2014

7 791 075 289

7 918 695 753

7 968 374 606

8 475 341 639

8 583 840 571

2 332 258 712

Imobilizări corporale

103 276 491 153

112 099 716 632

119 556 769 405

126507592766

135 300 268 951

116 060 254 780

3

Imobilizări financiare

19 668 472 722

20 568 067 831

23 342 810 039

26 577 855 682

30 714 014 374

28 301 209 559

4

Total active imobilizate

130 736 039 164

140 586 480 216

150 867 954 050

161 560 790 087

174 598 123 896

146 693 723 051

5

Stocuri

34 864 757 172

39 524 824 159

43 934 527 590

46 848 490 793

52 259 988 357

53 097 439 241

6

Creanţe

39 044 535 034

45 475 308 910

53 326 951 143

57826806744

56 425 800 001

63 390 580 274

7

Investiţii financiare curente

3 560 266 487

4 688 421 434

5 725 056 809

6 613 517 733

7 256 080 641

8 087 084 252

8

Numerar

6 513 422 962

8 363 468 879

9 190 146 287

9 899 717 315

12 168 893 918

11 451 943 415

9

Alte active circulante

7 124 596 973

8 541 814 924

10 369 843 312

10 987 713 449

12 116 205 136

11 945 407 387

10

Total active circulante

91 107 578 628

106 593 838 306

122 546 525 141

132 176 246 034

150 416 104 708

147 972 454 569

11

Total active

221 843 617 792

247 180 318 522

273 414 479 191

293 737 036 121

325 014 228 604

294 666 177 620

12

Capital propriu

94 043 056 351

107 585 898 871

118 975 070 555

121 307 310 117

124 205 335 085

98 653 539 735

13

Datorii pe termen lung

49 815 953 576

53 715 586 424

57 206 546 981

65 035 515 578

76 317 699 617

80 251 331 387

14

Datorii pe termen scurt

77 984 607 865

85 878 833 227

97 232 861 655

107 394 210 426

124 491 193 902

115 761 306 498

15

Total pasiv

221 843 617 792

247 180 318 522

273 414 479 191

293 737 036 121

325 014 228 604

294 666 177 620

16

Venituri din vînzări

144 883 262 188

177 503 222 595

207 676 846 738

211 759 328 264

231 601 412 605

237 565 522 805

17

Costul vînzărilor

116 749 049 497

143 563 087 878

170 167 001 820

176 648 071 713

191 791 734 350

196 947 729 332

18

Profit brut

28 134 212 691

33 940 134 717

37 509 844 918

35 111 256 551

39 809 678 255

40 617 793 473

19

Rezultatul activităţii operaţionale

5 063 508 813

8 983 030 498

9 218 247 422

3 850 851 451

5 326 226 070

6 339 394 820

20

Rezultatul din activitatea investiţională

1 323 779 808

1 441 587 637

2 239 199 990

1 169 171 742

1 254 375 044

925 189 998

21

Rezultatul din activitatea financiară

-2 433 995 877

2 748 372 110

2 984 198 920

-19 496 332

-2 342 495 090

-2 501 897 187

22

Rezultatul din activitatea excepţională

-77 275 004

-3 228 970

-14 179 141

-293 896 604

-36 222 569

-17 917 594

23

Profit pînă la impozitare

3 876 017 740

13 169 761 275

14 427 467 191

4 706 630 257

4 201 883 455

4 744 770 037

24

Profit net

3 888 217 956

13 163 275 230

14 413 549 125

3 411 997 379

2 748 262 882

3 285 729 105
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ANEXA 10
Tabelul A 10.1. Bilanţul contabil şi raportul pe profit şi pierdere consolidat pe industrie prelucrătoare, lei
Cod

La finele anului

Indicatorii
2009
1

Imobilizări necorporale

2

2010

2011

2012

2013

2014

93059109

121228049

108 066 073

113 036 113

120 721 333

110028367

Imobilizări corporale

16 325 100 058

17452979183

17 755 951 649

18436265721

19 303 144 377

18007507875

3

Imobilizări financiare

1 896 398 804

1856983208

1 883 345 926

2 467 487 562

2 794 870 287

2 444 496 201

4

Total active imobilizate

18 314 557 971

19 431 190 440

19 747 363 648

21 016 789 396

22 218 735 997

20 562 032 443

5

Stocuri

9 399 183 455

9 873 525 506

10 900 949 041

11 365 990 693

13 104 434 285

13 213 208 162

6

Creanţe

6 229 982 873

7156282072

8 174 601 712

9269660789

10 231 019 772

10358745010

7

Investiţii financiare curente

433 032 302

571 593 083

853 245 267

435 858 390

587 281 030

559 080 736

8

Numerar

807 199 142

976 401 768

1 010 622 803

1 149 368 239

1 277 955 973

1 271 156 259

9

Alte active circulante

663 870 652

956 967 721

902 046 105

1 043 585 115

1 187 972 634

1 247 109 787

10

Total active circulante

17 533 268 424

19 534 770 150

21 841 464 928

23 264 463 226

26 388 663 694

26 649 299 954

11

Total active

35 847 826 395

38 965 960 590

41 588 828 576

44 281 252 622

48 607 399 691

47 211 332 397

12

Capital propriu

15 796 522 831

17 658 914 630

19 386 659 107

19 892 454 421

20 318 230 538

18 368 140 042

13

Datorii pe termen lung

8 463 883 184

8 869 712 683

8 518 625 278

9 552 023 114

10 658 744 695

11 267 353 180

14

Datorii pe termen scurt

11 587 420 380

12 437 333 277

13 683 544 191

14 836 775 087

17 630 424 458

17 575 839 175

15

Total pasiv

35 847 826 395

38 965 960 590

41 588 828 576

44 281 252 622

48 607 399 691

47 211 332 397

16

Venituri din vînzări

21 749 277 774

26 436 245 128

31 203 614 922

33 265 733 452

37 144 185 417

38 910 648 366

17

Costul vînzărilor

16 806 340 164

20 337 271 568

24 624 631 377

26 695 919 206

29 589 307 069

31 272 742 053

18

Profit brut

4 942 937 610

6 098 973 560

6 578 983 545

6 569 814 246

7 554 878 348

7 637 906 313

19

Rezultatul activităţii operaţionale

518 121 814

1 282 966 228

1 437 347 885

786 938 327

1 407 946 712

1 359 933 923

20

Rezultatul din activitatea investiţională

125 097 632

189 773 431

233 672 507

14 579 333

46 666 169

111 394 986

21

Rezultatul din activitatea financiară

-549 176 696

393 392 382

432 846 268

-194 061 759

-630 325 300

-757 680 647

22

Rezultatul din activitatea excepţională

-10 357 821

-2 653 617

1 692 435

-1 203 113

-3 628 626

5 186 564

176

23

Profit pînă la impozitare

83 684 929

1 863 478 424

2 105 559 095

606 252 788

820 658 955

718 834 826

24

Profit net

89 695 514

1 862 650 355

2 106 659 265

388 476 011

581 364 506

478 219 464
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ANEXA 11
Tabelul A 11.1. Bilanţul contabil şi raportul pe profit şi pierdere consolidat pe industria băuturilor, lei
Cod

La finele anului

Indicatorii
2009

2010

2011

2012

2013

2014

28 920 760

28 920 760

23 548 773

21 707 120

25 454 617

18 795 381

1

Imobilizări necorporale

2

Imobilizări corporale

4 389 195 150

4 436 700 398

4 485 658 884

4 613 929 957

4 828 440 934

4 160 679 635

3

Imobilizări financiare

407 211 153

495 194 091

501 857 321

424 859 011

515 021 401

426 272 356

4

Total active imobilizate

4 821 256 415

4 960 815 249

5 011 064 978

5 060 496 088

5 368 916 952

4 605 747 372

5

Stocuri

3 573 865 796

3 402 720 774

3 506 341 636

3 626 225 581

3 894 435 935

3 501 208 955

6

Creanţe

1 940 762 366

2 102 768 175

2 075 242 823

2 454 464 458

2 406 160 879

2 484 141 250

7

Investiţii financiare curente

67 770 540

129 273 234

157 803 005

45 309 499

75 705 797

98 683 326

8

Numerar

66 075 482

124 383 877

138 448 558

229 406 634

228 149 491

176 663 268

9

Alte active circulante

137 090 299

174 016 770

145 487 200

193 970 275

178 202 059

173 149 134

10

Total active circulante

5 785 564 483

5 933 162 830

6 023 323 222

6 549 376 447

6 782 654 161

6 433 845 933

11

Total active

10 606 820 898

10 893 978 079

11 034 388 200

11 609 872 535

12 151 571 113

11 039 593 305

12

Capital propriu

3 840 721 604

4 228 673 327

4 665 476 432

4 775 635 315

4 646 253 729

3 802 095 496

13

Datorii pe termen lung

3 481 281 875

3 351 259 451

2 840 962 885

2 933 298 200

3 247 742 777

3 330 322 438

14

Datorii pe termen scurt

3 284 817 419

3 314 045 301

3 527 948 883

3 900 939 020

4 257 574 607

3 907 175 371

15

Total pasiv

10 606 820 898

10 893 978 079

11 034 388 200

11 609 872 535

12 151 571 113

11 039 593 305

16

Venituri din vînzări

3 413 666 004

4 154 500 609

4 365 633 428

5 147 307 012

5 386 538 266

4 093 675 689

17

Costul vînzărilor

2 415 891 893

2 852 507 222

3 094 917 927

3 702 127 176

3 872 482 456

2 859 603 670

18

Profit brut

997 774 111

1 301 993 387

1 270 715 501

1 445 179 836

1 514 055 810

1 234 072 019

19

Rezultatul activităţii operaţionale

-8 870 807

141 384 266

166 436 199

140 674 153

160 243 341

91 875 575

20

Rezultatul din activitatea investiţională

34 492 067

94 578 922

83 626 582

-31 447 304

29 460 668

20 468 225

21

Rezultatul din activitatea financiară

-222 370 042

168 437 543

234 196 523

-74 900 126

-251 941 748

-258 315 779

22

Rezultatul din activitatea excepţională

-775 419

-135 488

-1 387 999

2 374 025

-1 078 663

-902 459
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23

Profit pînă la impozitare

-197 524 201

404 265 243

482 871 305

36 700 748

-63 316 402

-146 874 438

24

Rezultatul financiar net

-197 553 333

404 218 612

482 861 734

2 364 359

-92 105 447

-170 983 848
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ANEXA 12
Tabelul A 12.1. Bilanţul contabil şi raportul pe profit şi pierdere consolidat pe industria uşoară, lei
Cod

La finele anului

Indicatorii
2009

1

Imobilizări necorporale

2

2010

2011

2012

2013

2014

5 870 312

5 368 089

6 013 853

7 580 528

9 500 297

9 076 292

Imobilizări corporale

1 270 990 497

1 337 027 901

1 423 105 103

1 451 002 353

1 510 905 392

1 490 467 618

3

Imobilizări financiare

87 897 532

104 185 832

116 005 776

120 614 429

137 324 386

152 779 434

4

Total active imobilizate

1 364 758 341

1 446 581 822

1 545 124 732

1 579 197 310

1 657 730 075

1 652 323 344

5

Stocuri

359 788 024

455 404 766

517 967 733

600 511 181

728 902 283

783 939 730

6

Creanţe

429 506 313

938 456 556

578 103 070

616 753 692

649 078 181

730 566 463

7

Investiţii financiare curente

10 133 707

20 250 672

18 415 141

41 966 581

80 424 612

41 082 619

8

Numerar

83 133 618

113 053 140

119 937 677

92 636 782

125 172 522

132 118 035

9

Alte active circulante

365 738 081

84 126 050

82 040 009

63 668 592

82 679 359

74 080 232

10

Total active circulante

938 974 051

1 089 920 914

1 316 463 630

1 415 536 828

1 701 538 385

1 761 787 079

11

Total active

2 303 732 392

2 536 502 736

2 861 588 362

2 994 734 138

3 359 268 460

3 414 110 423

12

Capital propriu

941 602 903

1 084 278 955

1 143 653 193

1 115 636 843

1 300 489 890

1 313 059 830

13

Datorii pe termen lung

606 841 289

573 601 927

651 557 180

694 250 174

701 062 496

717 125 446

14

Datorii pe termen scurt

755 288 200

878 621 854

1 066 377 989

1 184 847 121

1 375 519 382

1 383 925 147

15

Total pasiv

2 303 732 392

2 536 502 736

2 861 588 362

2 994 734 138

3 359 268 460

3 414 110 423

16

Venituri din vînzări

1 610 099 495

2 019 131 568

2 673 190 885

2 806 442 003

3 207 022 752

3 840 833 126

17

Costul vînzărilor

1 227 233 527

1 534 273 929

2 125 500 994

2 308 224 163

2 549 239 522

2 985 227 145

18

Profit brut

382 865 968

484 857 639

547 689 891

498 217 840

657 783 230

855 605 981

19

Rezultatul activităţii operaţionale

22 122 782

109 146 570

94 990 630

-5 605 921

119 539 317

246 095 101

20

Rezultatul din activitatea investiţională

17 553 810

23 263 805

18 087 573

5 045 150

4 326 009

15 143 478

21

Rezultatul din activitatea financiară

-63 347 362

27 298 401

17 745 538

-13 837 345

-32 379 997

-55 657 634

22

Rezultatul din activitatea excepţională

9 198

-729 446

53 469

-40 868

-228 750

25 397 143
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23

Profit pînă la impozitare

-23 661 572

158 979 330

130 877 210

-14 438 984

91 256 579

205 595 702

24

Rezultatul financiar net

-23 739 918

158 924 202

130 991 371

-29 957 711

69 181 486

177 070 331
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ANEXA 13
Tabelul A 13.1. Bilanţul contabil şi raportul pe profit şi pierdere consolidat pe industria maşinilor, echipamentelor şi aparatelor, lei
Cod

La finele anului

Indicatorii
2009

1

Imobilizări necorporale

2

2010

2011

2012

2013

2014

6 795 327

12 566 196

12 090 997

14 756 053

11 767 576

12 348 780

Imobilizări corporale

732 521 900

779 028 342

929 738 469

1 036 486 420

1 180 095 528

1 158 095 315

3

Imobilizări financiare

73 767 971

16 951 693

139 996 208

67 639 522

111 988 229

108 235 921

4

Total active imobilizate

756 187 154

808 546 231

1 081 825 674

1 118 881 995

1 303 851 333

1 278 680 016

5

Stocuri

481 603 369

493 365 740

621 336 761

612 759 423

1 062 835 562

829 809 212

6

Creanţe

227 251 929

358 098 771

417 254 353

517 362 138

756 567 102

1 535 237 522

7

Investiţii financiare curente

24 621 167

30 173 181

42 239 665

31 532 112

42 542 703

50 206 267

8

Numerar

63 770 102

101 125 215

80 121 838

103 167 378

146 141 491

146 146 198

9

Alte active circulante

24 254 143

38 989 384

62 458 830

50 458 584

85 244 777

76 382 627

10

Total active circulante

847 391 803

1 021 752 291

1 223 411 447

1 315 279 635

2 164 038 589

2 211 839 306

11

Total active

1 603 578 957

1 830 298 522

2 305 237 121

2 195 093 274

3 467 889 922

3 490 519 322

12

Capital propriu

956 603 619

1 024 645 904

1 362 956 576

1 304 993 127

1 412 477 591

1 335 870 910

13

Datorii pe termen lung

118 351 864

113 851 981

118 169 366

187 378 921

336 491 864

463 808 542

14

Datorii pe termen scurt

528 623 474

691 800 637

824 111 179

941 789 582

1 718 920 467

1 690 839 870

15

Total pasiv

1 603 578 957

1 830 298 522

2 305 237 121

2 434 161 630

3 467 889 922

3 490 519 322

16

Venituri din vînzări

970 012 761

1 215 251 376

1 609 874 784

1 956 158 124

2 875 973 167

3 414 704 152

17

Costul vînzărilor

695 414 209

892 251 937

1 170 558 376

1 462 188 888

2 180 626 547

2 776 014 585

18

Profit brut

274 598 552

322 999 439

439 316 408

493 969 236

695 346 620

638 689 567

19

Rezultatul activităţii operaţionale

21 737 950

68 211 906

127 270 676

105 256 205

224 040 197

182 378 156

20

Rezultatul din activitatea investiţională

5 614 752

6 216 813

65 877 876

1 535 174

15 075 401

25 672 510

21

Rezultatul din activitatea financiară

-12 361 954

22 306 431

21 495 521

-10 328 740

-68 882 562

-102 658 010

22

Rezultatul din activitatea excepţională

5 187

61 622

4 139 058

35 187

64 555

734 594

182

23

Profit pînă la impozitare

14 995 935

96 796 772

218 783 131

96 497 826

170 297 591

106 127 250

24

Rezultatul financiar net

15 314 075

96 796 458

218 471 400

76 809 317

147 707 892

81 579 970
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ANEXA 14
Tabel A 14.1. Evoluţia dimensiunilor performanţei financiare pe total activităţi economice

2010
Venituri din vînzări (VV)

Abaterea relativă, %

Anii

Indicatorii
2011

2013

2014

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

207 676 846 738

211 759 328 264

231 601 412 605

237 565 522 805

17,00

1,97

9,37

2,58

33 940 134 717

37 509 844 918

35 111 256 551

39 809 678 255

40 617 793 473

10,52

-6,39

13,38

2,03

Rezultatul activităţii operaţionale (RAO)

8 983 030 498

9 218 247 422

3 850 851 451

5 326 226 070

6 339 394 820

2,62

-58,23

38,31

19,02

Rezultat din alte activităţi (RAA)

4 186 730 777

5 209 219 769

855 778 806

-1 124 342 615

-1 594 624 783

24,42

-83,57

-231,38

-41,83

13 163 275 230

14 413 549 125

3 411 997 379

2 748 262 882

3 285 729 105

9,50

-76,33

-19,45

19,56

Rentabilitatea vînzărilor (ROS)

19,12

18,06

16,58

17,19

17,10

-5,54

-8,20

3,67

-0,53

Rentabilitatea costurilor (ROC)

Profit brut (PB)

Profit net (PN)

177 503 222 595

2012

23,64

22,04

19,88

20,76

20,62

-6,76

-9,83

4,43

-0,64

Rentabilitatea economică (ROA)

5,41

5,28

1,63

1,29

1,61

-2,49

-69,20

-20,45

24,55

Rentabilitatea financiară (ROE)

12,26

12,11

2,80

2,21

3,33

-1,19

-76,85

-21,09

50,52

Creşterea veniturilor vînzărilor (CRESVV)

22,51

17,00

1,97

9,37

2,58

-24,50

-88,44

376,66

-72,52

Creşterea activelor totale (CRESAT)

11,42

10,61

7,43

10,65

-9,34

-7,07

-29,97

43,26

-187,69

Rata autonomiei financiare (RAF)

0,43

0,43

0,41

0,38

0,33

-0,02

-5,09

-7,46

-12,39

Rata stabilităţii financiare (RSF)

0,65

0,64

0,63

0,61

0,60

-1,26

-1,55

-2,75

-1,59

Rata îndatorării globale (RIG)

0,57

0,57

0,59

0,62

0,67

0,02

3,92

5,25

7,66

Rata îndatorării la termen (RIT)

0,33

0,32

0,35

0,38

0,45

-2,50

7,49

9,05

17,86

Coeficientul de levier financiar (KLF)

0,50

0,48

0,53

0,61

0,81

-3,70

11,50

14,61

32,39

Rotaţia activelor totale (Rat)

482,23

457,48

488,79

487,57

476,04

-5,13

6,84

-0,25

-2,36

Rotaţia activelor imobilizate (RAI)

278,96

256,12

269,26

264,89

246,82

-8,19

5,13

-1,62

-6,82

16,15

13,96

14,17

13,44

8,39

-13,56

1,51

-5,15

-37,62

Rotaţia imobilizărilor corporale (RIC)

221,44

203,57

212,07

206,30

193,10

-8,07

4,17

-2,72

-6,40

Rotaţia imobilizărilor financiare (RIF)

41,37

38,59

43,02

45,15

45,34

-6,72

11,49

4,93

0,42

Rotaţia imobilizărilor necorporale (RIN)

Rotaţia activelor circulante (RAC)

203,27

245,75

263,16

268,90

276,50

20,90

7,09

2,18

2,83

Rotaţia stocurilor (RS)

76,48

73,34

78,24

78,10

80,94

-4,11

6,68

-0,18

3,64

Rotaţia creanţelor (RC)

86,90

86,82

95,80

90,03

92,04

-0,09

10,33

-6,02

2,24
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continuarea Tabelului A 14.1.

2010
Rotaţia investiţiilor financiare curente (RIFC)

Abaterea relativă, %

Anii

Indicatorii
2011

2012

2013

2014

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

16,20

2,78

7,85

8,48

9,15

10,63

10,93

11,79

7,90

Rotaţia numerarului (RN)

15,30

15,43

16,45

17,39

18,15

0,85

6,66

5,70

4,35

Rotaţia altori active circulante (RAAC)

16,11

16,62

18,41

18,21

18,48

3,18

10,76

-1,09

1,53

Lichiditatea curentă (LC)

1,24

1,26

1,23

1,21

1,28

1,54

-2,35

-1,83

5,79

Lichiditatea intermediară (LI)

0,78

0,81

0,79

0,79

0,82

3,52

-1,73

-0,76

3,95

Lichiditatea rapidă (LR)

0,10

0,09

0,09

0,10

0,10

-2,95

-2,47

6,04

1,21

Rata solvabilităţii generale (RSG)

1,77

1,77

1,70

1,62

1,50

-0,02

-3,78

-4,99

-7,12

Rata fondului de rulment propriu (RFRP)

0,77

0,79

0,75

0,71

0,67

3,05

-4,79

-5,26

-5,46

Rata fondului de rulment (RFR)

1,15

1,17

1,15

1,15

1,22

1,78

-1,23

-0,43

6,19

Rata de finanţare a activelor circulante (RFAC)

0,19

0,21

0,19

0,17

0,22

6,29

-9,23

-8,07

26,30

Rata de finanţare a stocurilor (RFS)

0,52

0,58

0,53

0,50

0,61

9,93

-8,19

-6,22

22,29

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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ANEXA 15
Tabel A 15.1. Evoluţia dimensiunilor performanţei financiare pe industria prelucrătoare

Venituri din vînzări (VV)

Abaterea relativă, %

Anii

Indicatorii
2010

2011

2012

2013

2014

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

26 436 245 128

31 203 614 922

33 265 733 452

37 144 185 417

38 910 648 366

18,03

6,61

11,66

4,76

Profit brut (PB)

6 098 973 560

6 578 983 545

6 569 814 246

7 554 878 348

7 637 906 313

7,87

-0,14

14,99

1,10

Rezultatul activităţii operaţionale (RAO)

1 282 966 228

1 437 347 885

786 938 327

1 407 946 712

1 359 933 923

12,03

-45,25

78,91

-3,41

580 512 196

668 211 210

-180 685 539

-587 287 757

-641 099 097

15,11

-127,04

225,03

9,16

1 862 650 355

2 106 659 265

388 476 011

581 364 506

478 219 464

13,10

-81,56

49,65

-17,74

Rentabilitatea vînzărilor (ROS)

23,07

21,08

19,75

20,34

19,63

-8,61

-6,33

2,99

-3,49

Rentabilitatea costurilor (ROC)

29,99

26,72

24,61

25,53

24,42

-10,91

-7,89

3,75

-4,34

Rezultat din alte activităţi (RAA)
Profit net (PN)

Rentabilitatea economică (ROA)

4,78

5,06

1,37

1,69

1,52

5,86

-72,96

23,32

-9,82

Rentabilitatea financiară (ROE)

10,55

10,87

1,95

2,86

2,60

3,02

-82,03

46,52

-9,01

Creşterea veniturilor vînzărilor (CRESVV)

21,55

18,03

6,61

11,66

4,76

-16,32

-63,35

76,42

-59,21

Creşterea activelor totale (CRESAT)

8,70

6,73

6,47

9,77

-2,87

-22,61

-3,82

50,91

-129,40

Rata autonomiei financiare (RAF)

0,45

0,47

0,45

0,42

0,39

2,86

-3,63

-6,95

-6,92

Rata stabilităţii financiare (RSF)

0,68

0,67

0,66

0,64

0,63

-1,44

-0,90

-4,16

-1,50

Rata îndatorării globale (RIG)

0,55

0,53

0,55

0,58

0,61

-2,37

3,17

5,67

4,97

Rata îndatorării la termen (RIT)

0,33

0,31

0,32

0,34

0,38

-8,70

6,27

6,07

10,50

Coeficientul de levier financiar (KLF)

0,50

0,44

0,48

0,52

0,61

-12,52

9,28

9,25

16,93

Rotaţia activelor totale (Rat)

516,47

471,14

471,09

456,39

449,41

-8,78

-0,01

-3,12

-1,53

Rotaţia activelor imobilizate (RAI)

260,57

229,14

223,64

212,43

200,65

-12,06

-2,40

-5,01

-5,54

Rotaţia imobilizărilor necorporale (RIN)

1,48

1,34

1,21

1,15

1,08

-9,35

-9,55

-5,32

-5,77

Rotaţia imobilizărilor corporale (RIC)

233,18

205,93

198,56

185,42

175,00

-11,69

-3,58

-6,61

-5,62

Rotaţia imobilizărilor financiare (RIF)

25,91

21,88

23,87

25,86

24,57

-15,57

9,11

8,32

-4,96

Rotaţia activelor circulante (RAC)

332,64

306,65

308,36

306,25

309,52

-7,81

0,56

-0,68

1,07

Rotaţia stocurilor (RS)

133,05

121,50

122,16

120,23

123,44

-8,68

0,54

-1,58

2,67

Rotaţia creanţelor (RC)

92,41

89,67

95,70

95,81

96,57

-2,97

6,73

0,12

0,79
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continuarea Tabelului A 15.1

A
Rotaţia investiţiilor financiare curente (RIFC)

Abaterea relativă, %

Anii

Indicatorii
2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

6,94

8,33

7,07

5,03

5,38

20,16

-15,13

-28,92

6,96

Rotaţia numerarului (RN)

12,31

11,62

11,85

11,93

11,96

-5,62

1,97

0,64

0,25

Rotaţia altori active circulante (RAAC)

11,19

10,87

10,67

10,96

11,42

-2,83

-1,83

2,72

4,17

Lichiditatea curentă (LC)

1,57

1,60

1,57

1,50

1,52

1,63

-1,76

-4,54

1,30

Lichiditatea intermediară (LI)

0,78

0,80

0,80

0,75

0,76

2,93

0,30

-6,04

1,46

Lichiditatea rapidă (LR)

0,08

0,07

0,08

0,07

0,07

-5,92

4,89

-6,43

-0,22

Rata solvabilităţii generale (RSG)

1,83

1,87

1,82

1,72

1,64

2,43

-3,07

-5,36

-4,74

Rata fondului de rulment propriu (RFRP)

0,91

0,98

0,95

0,91

0,89

8,03

-3,59

-3,39

-2,31

Rata fondului de rulment (RFR)

1,37

1,41

1,40

1,39

1,44

3,51

-0,86

-0,49

3,38

Rata de finanţare a activelor circulante (RFAC)

0,36

0,37

0,36

0,33

0,34

2,80

-3,01

-8,38

2,59

Rata de finanţare a stocurilor (RFS)

0,72

0,75

0,74

0,67

0,69

4,11

-0,92

-9,86

2,75

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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ANEXA 16
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Figura A 16.1. Evoluţia rentabilităţii şi creşterii vînzărilor industriilor băuturilor, uşoare şi
maşinilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Figura A 16.2. Evoluţia rentabilităţii şi creşterii activelor industriilor băuturilor, uşoare şi
maşinilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Figura A 17.1. Evoluţia creşterii veniturilor din vînzări şi creşterii activelor industriei
băuturilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Figura A 17.2. Evoluţia creşterii veniturilor din vînzări şi creşterii activelor industriei
uşoare pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Figura A 17.3. Evoluţia creşterii veniturilor din vînzări şi creşterii activelor industriei
maşinilor, echipamentelor şi aparatelor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

189

ANEXA 18

Tabelul A 18.1. Variabilitatea nivelului optim al indicatorilor lichidităţii
№

Indicatorii

Nivelul
optim
1,2-1,8
1 -2,5
1,5 -2

1

Lichiditatea curentă
(Lc)

1,5 - 3
1,7 -2
2-2,2
2-2,5
>2
0,65-1
>0,7

2

Lichiditatea
intermediară (Li)

0,7-0,8
0,8 – 1,1
>1
0,03 – 0,08

3

Lichiditatea rapidă
(Lr)

0,05-0,1

Referinţe bibliografice

Spătaru L. [33, p.467]
Ţiriulinicova N. [39, p.288]
Пожидаева Т.А. [107, p.46-47].
Любушин Н.П.[106, p.78-90]
Адамайтис Л.А.[103, p.67]
Spătaru L. [33, p.467]
Ţiriulinicova N. [39, p.288], Бариленко В.И. [104,
p.31-32];
Ţiriulinicova N. [39, p.288]
Spătaru L. [33, p.468]
Любушин Н.П. [106, p.78-90]
Ţiriulinicova N. [39, p.288], Бариленко В.И. [104,
p.31-32];
Адамайтис Л.А.[103, p.67];[Пожидаева, p.46-47].
Ţiriulinicova N. [39, p.288].
Любушин Н.П. [106, p.78-90]
Ţiriulinicova N. [39, p.288].

Ţiriulinicova N. [39, p.288];Бариленко В.И. [104,
p.31-32].
0,2-0,3
Адамайтис Л.А.[103, p.67];[Пожидаева, p.46-47].
Sursa: Elaborat de autor

0,2-0,25

ANEXA 19
Tabelul A 19.1. Modelul de evaluare a performanţei financiare a industriei prin metoda scoring cu punctaj

ROTAŢIA CAPITALULUI

CREŞTERE

RENTABILITATE

REZULTAT FINANCIAR

Dimensiunile
performanţei
financiare

Indicatori

Venitul din vînzări
(VV)
Profitul brut (PB)
Rezultatul din
activitatea
operaţională (RAO)
Rezultatul din alte
activităţi (RAA)
Rezultat financiar
net (PN)
Rentabilitatea
vînzărilor (ROS)
Rentabilitatea
activelor (ROA)
Rentabilitatea
capitalului propriu
(ROE)
Creşterea veniturilor
din vînzări
(CRESVV)
Creşterea activelor
totale (CRESAT)

1

2

VV↓> 10 %

0 %≤VV↓<10 %

PB<0

Punctaj
3

4

5

0 %<VV↑≤5 %

5 %<VV↑≤10 %

VV↑> 10 %

PB>0;
PB↓> 10 %
RAO>0;
RAO ↓> 10 %

PB>0;
0 %≤PB↓<10 %
RAO>0;
0 %≤ RAO↓<10 %

PB>0;
0 %<PB↑≤10 %
RAO>0;
0 %< RAO ↑≤10 %

PB>0;
PB↑> 10 %
RAO>0;
RAO ↑> 10 %

RAA >0;
RAA ↓> 10 %
PN>0;
PN ↓> 10 %
ROS<20%;
ROS ↓
ROA<10%;
ROA ↓
ROE<10%;
ROE ↓

RAA >0;
0 %≤ RAA ↓<10 %
PN>0;
0 %≤ PN ↓<10 %
ROS<20%;
ROS ↑
ROA<10%;
ROA ↑
ROE<10%;
ROE ↑

RAA >0;
0 %< RAA ↑≤10 %
PN>0;
0 %< PN ↑≤10 %
ROS>20%;
ROS ↓
ROA>10%;
ROA ↓
ROE>10%;
ROE ↓

RAA >0;
RAA ↑> 10 %
PN>0;
PN ↑> 10 %
ROS>20%;
ROS ↑
ROA>10%;
ROA ↑
ROE>10%;
ROE ↑

CRESVV<0, dacă
ROS ↓

CRESVV<0, dacă
ROS ↑

CRESVV>0, dacă
ROS ↓

CRESAT<0,
dacă ROA ↓

CRESAT<0,
dacă ROA ↑

CRESAT>0;

CRESVV >0,
dacă ROS ↑ şi
CRESVV < CRESAT
CRESAT>0,
dacă ROA ↑ şi
CRESVV < CRESAT

CRESVV >0,
dacă ROS ↑ şi
CRESVV > CRESAT
∆AT>0,
dacă ROA ↑ şi
CRESVV > CRESAT

RAO<0

RAA <0
PN<0
ROS<0
ROA<0
ROE<0

Rotaţia activelor
totale (RAT)

RAT↓;
RAI↓; RAC↓.

Rotaţia activelor
imobilizate (RAI)

RAI↓; RIN↓; RIC↓;
RIF↓.

Rotaţia activelor
circulante (RAC)

RAC↓; RS↓; RC↓;
RI↓; RN↓.

RAT↓; dacă
RAI↑, RAC↓; sau RAI↓;
RAC↑.

RAT↑;
RAI↑, RAC↓; sau RAI↓;
RAC↑.

RAT↑; RAI↑; RAC↑,
dacă ROA↓

RAI↓;
Cel puţin un element îşi
accelerează rotaţia.

RAI↑;
Cel puţin un element îşi
încetineşte rotaţia.

RAI↑; RIN↑; RIC↑;
RIF↑, dacă ROA↓.

RAC↓;
Cel puţin un element îşi
accelerează rotaţia.

RAC↑;
Cel puţin un element îşi
încetineşte rotaţia.

RAC↑; RS↑; RC↑; RI↑;
RN↑, dacă ROA↓.

RAT↑; RAI↑; RAC↑,
dacă ROA ↑

RAI↑; RIN↑; RIC↑;
RIF↑, dacă ROA ↑.
RAC↑; RS↑; RC↑; RI↑;
RN↑, dacă ROA ↑.

continuarea Tabelului A 19.1
Dimensiunile
performanţei
financiare

Indicatori
1

ECHILIBRU

CAPACITATE
DE PLATĂ

STABILITATE

Rata autonomiei financiare
(RAF)

Rata stabilităţii financiare
(RSF)
Coeficientul levierului
financiar (KLF)

a)RAF≤0,35;
sau
b)RAF>0,70,
dacă ROA>d.

RSF<0,5
KLF>1, dacă
RAF≤0,35.

Punctaj
3

2
a)0,35<RAF≤0,50, dacă
ROA<d;
b)0,60<RAF≤0,70, dacă
ROA>d;

RSF>0,67,
dacă ROA<d;
KLF>1, dacă RAF>0,35.

0,50<RAF≤0,60,
dacă ROA>d;

0,50<RSF≤0,67,
dacă RFR<1;
a) 0≤KLF≤0,50, dacă
RFR<1;
b) 0,5<KLF≤1,dacă
ROA<d

4
0,50<RAF≤0,70,
dacă ROA<d;

RSF>0,67,
dacă ROA>d.
0,5<KLF≤1,
dacă ROA>d

5
a) RAF>0,70, dacă
ROA<d;
b) 0,35<RAF≤0,50,
dacă ROA>d;

0,50<RSF≤0,67,
dacă RFR>1.
0≤KLF≤0,50, dacă
RFR>1;

Lichiditatea curentă (LC);

LC≤1

1<LC<2,
dacă 0,70≤KLF≤1.

LC>2,
dacă 0,70≤KLF≤1.

LC>2,
dacă KLF<0,70.

1<LC<2,
dacă KLF<0,70.

Rata solvabilităţii generale
(RSG)
Rata fondului de rulment
(RFR)
şi rata fondului de rulment
propriu (RFRP)

RSG<1,5

1,5≤RSG<2,
dacă ROA<d;

RSG>2,
dacă ROA>d;

RSG>2,
dacă ROA<d;

1,5<RSG<2,
dacă ROA>d;

RFR< 1;
RFRP ≤ 0,5;

RFR< 1;
RFRP > 0,5;

RFR>1;
RFRP>1, dacă
ROA>d sau
0,5<RFRP>0,7,
dacă ROA<d;

RFR>1;
0,7<RFRP>0,1;

RFR>1;
RFRP>1, dacă ROA<d
sau
0,5<RFRP>0,7, dacă
ROA>d

RFAC> 0,8

0,5<RFAC< 0,8,
dacă ROA<d;

RFAC≤ 0,5,
dacă ROA<d;

0,5<RFAC< 0,8,
dacă ROA>d.

RFAC< 0,5,
dacă ROA>d

Rata de finanţare a
activelor circulante
(RFAC)

Sursa: elaborat de autor

192

ANEXA 20
Tabelul 20.1 Evoluţia comparativă a performanţei financiare pe anii 2010-2014
Total activităţi

Industria prelucrătoare

Industria băuturilor

Industria maşinilor,
echipamentelor şi aparatelor

Industria uşoară

Indicatori
2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Venitul din vînzări (Vv)

5

3

4

3

5

4

5

3

4

5

3

1

5

4

5

5

5

5

5

5

Profitul brut (PB)

5

3

5

4

4

3

5

4

3

5

4

2

5

3

5

5

5

5

5

3

Rezultatul din activitatea operaţională (RAO)

4

2

5

5

5

2

5

3

5

2

5

2

2

1

5

5

5

2

5

2

Rezultatul din alte activităţi (RAA)

5

2

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

Profitul net (PN)

4

2

2

5

5

2

5

2

5

2

2

1

2

1

5

5

5

2

5

2

Profitabilitate (max. 25 puncte)

23

12

17

18

24

12

21

13

22

15

15

7

16

10

21

21

25

15

21

13

Rentabilitatea vînzărilor (ROS)

2

2

3

2

4

2

5

2

4

4

5

5

4

2

5

5

5

4

4

2

Rentabilitatea activelor (ROA)

2

2

2

3

3

2

3

2

3

2

1

1

2

1

2

3

3

2

3

2

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

4

2

2

3

5

2

3

2

5

2

1

1

4

1

2

5

5

2

5

2

Rentabilitate (max. 15 puncte)

8

6

7

8

12

6

11

6

12

8

7

7

10

4

9

13

13

8

12

6

Creşterea veniturilor din vînzări
Creşterea activelor totale

3
3

3
3

4
3

3
2

3
5

3
3

4
5

3
1

3
5

3
3

4
3

2
1

3
3

3
3

5
3

5
5

5
5

3
1

3
4

3
3

Creştere (max. 10 puncte)

6

6

7

5

8

6

9

4

8

6

7

3

6

6

8

10

10

4

7

6

Rata autonomiei financiare (RAF)
Rata stabilităţii financiare (RSF)

2
5

2
5

2
5

1
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
2

2
5

2
5

1
5

2
5

2
5

2
5

5
5

3
5

3
5

5
5

2
5

Coeficientul levierului financiar (KLF)

5

3

3

3

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

Stabilitate financiară (max. 15 puncte)

12

10

10

9

12

12

10

10

7

10

10

9

10

10

10

14

13

13

15

12

Rotaţia activelor totale (RAT)
Rotaţia activelor imobilizate (RAI)
Rotaţia activelor circulante (RAC)

3
4
2

1
1
1

3
3
2

3
3
1

3
5
3

5
3
2

3
3
3

5
4
1

5
3
3

4
4
3

2
4
2

1
1
1

4
4
4

2
3
2

4
5
3

5
5
5

5
3
3

4
3
4

5
5
5

2
3
2

Rotaţia capitalului (max. 15 puncte)

9

3

8

7

11

10

9

10

11

11

8

3

12

7

12

15

11

11

15

7

Lichiditatea curentă (LC);
Rata solvabilităţii generale (RSG)

5
2

5
2

5
2

2
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
5

5
2

5
2

2
2

5
2

5
2

5
2

5
5

5
3

5
2

5
5

5
2

Capacitate de plată (max. 10 puncte)

7

7

7

4

7

7

7

7

10

7

7

4

7

7

7

10

8

7

10

7

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

3

5

Rata fondului de rulment (RFR) şi rata fondului de
rulment propriu (RFP)
Rata de finanţare a activelor circulante (RFAC)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

3

5

3

Echilibru financiar (max. 10 puncte)

7

7

7

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

8

8

8

8

PERFROMANŢA FINANCIARĂ (PF)

72

51

63

57

81

60

74

57

77

64

61

40

68

51

74

92

88

66

88

59

Sursa: elaborat de autor
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Figura A 21.1. Evoluţia rotaţiei imobilizărilor necorporale industriilor băuturilor, uşoare şi
a maşinilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
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Figura A 21.2. Evoluţia rotaţiei imobilizărilor corporale industriilor băuturilor, uşoare şi a
maşinilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
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Figura A 21.3. Evoluţia rotaţiei imobilizărilor financiare industriilor băuturilor, uşoare şi a
maşinilor pe anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
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Figura A 22.1. Evoluţia rotaţiei stocurilor industriilor băuturilor, uşoare şi a maşinilor pe
anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
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Figura A 22.2. Evoluţia rotaţiei creanţelor industriilor băuturilor, uşoare şi a maşinilor pe
anii 2010-2014, %
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Figura A 22.2. Evoluţia rotaţiei creanţelor industriilor băuturilor, uşoare şi a maşinilor pe
anii 2010-2014, %
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova
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ANEXA 23

Tabelul A 23.1. Lista întreprinderilor încadrate în simulare econometrică
1

Denumirea societăţii pe acţiuni
Zorile S.A.

N/o
23

Denumirea societăţii pe acţiuni
Ungheni-Vin S.A.

2
3
4
5
6
7
8
9

Ionel S.A.
Artima S.A.
Piele S.A.
Galanta S.A.
Dana S.A.
Balteanca S.A.
Rada S.A.
Artizana S.A.

24
25
26
27
28
29
30
31

Dionysos-Mereni S.A.
Bravicea-Vin S.A.
Vinar Glia S.A.
Fabrica de Vinuri din Sîngerei S.A.
Fabrica de Vinuri din Leuşeni S.A.
Ciumai S.A.
Cioc-Maidan-Vin S.A.
Combinatul de Vinuri din Taraclia S.A.

10
11
12
13
14

Tricon S.A.
Floare-carpet S.A.
Romaniţa S.A.
Codreanca
Covoare ungheni

32
33
34
35
36

Kazayak-Vin S.A.
Vinuri de Comrat S.A.
Introscop S.A.
Agromasina S.A.
Tehnovin S.A.

15
16
17
18

37
38
39
40

Topaz S.A.
Sigma S.A.
Moldovahidromaş S.A.
Pluguşor-Apc S.A.

19
20

Diaset-vin S.A.
Săiţi S.A.
API S.A.
Fabrica de vinuri Slobozia Mare
S.A.
Vinăria Volintiri S.A.
Vinia Traian

41
42

Integral S.A.
Hidroinpex S.A.

21
22

Imperial Vin S.A.
Tomai-Vin S.A.

43

Moldagrotehnica S.A.

N/o
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ANEXA 24
Tabelul A 24.1. Rezultatele testului de auto-identificare a variabilelor
ANOVA
Sum of Squares

CB

RAF

CRAT

CRPN

CRVV

RIG

RIT

LC

KLF

LR

LI

Between Groups

df

Mean Square

F

34178252571455788.000

1

34178252571455788.000

Within Groups

3213571937063259600.000

171

18468804235995740.000

Total

3247750189634715600.000

172

2.503

1

2.503

Within Groups

12.857

171

.074

Total

15.360

172

.316

1

.316

Within Groups

19.723

171

.113

Total

20.039

172

20616.018

1

20616.018

Within Groups

2222491.278

171

12921.461

Total

2243107.296

172

8.556

1

8.556

Within Groups

1068.982

171

6.215

Total

1077.539

172

2.366

1

2.366

Within Groups

13.039

171

.075

Total

15.406

172

1.291

1

1.291

Within Groups

13.832

171

.080

Total

15.123

172

195.475

1

195.475

Within Groups

4003.491

171

23.142

Total

4198.966

172

14.176

1

14.176

Within Groups

357.919

171

2.069

Total

372.095

172

6.843

1

6.843

Within Groups

127.635

171

.738

Total

134.478

172

65.167

1

65.167

Within Groups

681.851

171

3.941

Total

747.018

172

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Sig.
1.851

.175

33.680

.000

2.787

.097

1.595

.208

1.377

.242

31.392

.000

16.148

.000

8.447

.004

6.852

.010

9.276

.003

16.534

.000

Notă: în verde marcat variabilele care au o diferenţă majoră între nivelurile medii pe categorii de întreprinderi
(sig.<0,05), în albastru sunt marcate variabilele cu o putere de diferenţiere mai moderată (sig.<0,10).
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continuarea Tabelului A 24.1.
PB

PBR

PER

PN

PNACT

PPI

RAA

RAC

RCFNO

RDFNO

RFAC

RFNO

Between Groups

345561809219030.250

1

345561809219030.250

Within Groups

15478723688500970.000

171

88958182117821.670

Total

15824285497720000.000

172

129.564

1

129.564

Within Groups

6523.342

171

37.490

Total

6652.906

172

157956.047

1

157956.047

Within Groups

110822472.638

171

640592.327

Total

110980428.685

172

3362262999619.787

1

3362262999619.787

Within Groups

6342290595119082.000

171

36449945948960.240

Total

6345652858118702.000

172

218.197

1

218.197

Within Groups

13482.216

171

77.484

Total

13700.413

172

866272567638.547

1

866272567638.547

Within Groups

6916653166490128.000

171

39750880267184.640

Total

6917519439057767.000

172

67757828929970.720

1

67757828929970.720

Within Groups

11484939094319040.000

171

66005397093787.600

Total

11552696923249010.000

172

13236027.830

1

13236027.830

Within Groups

6409871762.524

171

37484630.190

Total

6423107790.354

172

.120

1

.120

Within Groups

25.839

171

.149

Total

25.959

172

2.046

1

2.046

Within Groups

204.517

171

1.182

Total

206.562

172

Between Groups

195.475

1

195.475

Within Groups

4003.491

171

23.142

Total

4198.966

172

1308405.559

1

1308405.559

Within Groups

241093442.445

171

1393603.714

Total

242401848.004

172

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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3.885

.050

3.456

.065

.247

.620

.092

.762

2.816

.095

.022

.883

1.027

.312

.353

.553

.802

.372

1.731

.190

8.447

.004

.939

.334

continuarea Tabelului A 24.1.
RFR
RFRP
RFS

Between Groups

7.338

1

7.338

Within Groups

88.474

171

.511

Total

95.813

172

Between Groups

14.589

1

14.589

Within Groups

102.841

171

.594

Total

117.430

172

Between Groups

421.602

1

421.602

36163.909

171

209.040

36585.511

172

Within Groups
Total

RAI
ROA

Between Groups

241777146.520

1

241777146.520

Within Groups

106458222156.043

171

622562702.667

Total

106699999302.562

172

Between Groups

.036

1

.036

Within Groups

5.032

171

.029

Total

5.068

172

ROE
ROC
ROS

Between Groups

3.141

1

3.141

Within Groups

133.378

171

.771

Total

133.519

172

Between Groups

452.843

1

452.843

Within Groups

67761.221

171

396.264

Total

68214.064

172

Between Groups
Within Groups
Total

RAO
RSG
RSF

Between Groups

VA

1

.020

6.117

171

.036

6.137

172

138149838206.115

1

138149838206.115

Within Groups

1436311782444930.000

171

8254665416350.173

Total

1436449932283136.000

172

Between Groups

11247.812

1

11247.812

Within Groups

234401.223

171

1354.920

Total

245649.035

172

Between Groups
Within Groups
Total

VV

.020

Between Groups

.907

1

.907

9.440

171

.055

10.346

172

553840310074527.800

1

553840310074527.800

Within Groups

122208629005140704.000

171

702348442558280.200

Total

122762469315215296.000

172

Between Groups

912549716274017.000

1

912549716274017.000

Within Groups

47444309552523928.000

171

272668445704160.600

Total

48356859268797952.000

172

Sursa: Estimat de autor cu suportul SPSS 22.0
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14.349

.000

24.541

.000

2.017

.157

.388

.534

1.228

.269

4.073

.060

1.143

.287

.567

.453

.017

.897

8.301

.004

16.614

.000

.789

.376

3.347

.069

ANEXA 25
Tabelul A 25.1. Matricea de corelaţie
PB
PB
RAF

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

RIG

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

RIT

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

RSF

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

KLF

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

1

RAF
.020
.791

.020

1

.791
-.014

RIG
-.014
.856
**

-.994

.000
**

-.994

1

RID
-.105
.167
**

-.721

.000
**

.725

RSF
-.038
.622

KLF
RFAC
-.050
-.055
.508
.473

RFR
**
.497
.000

RFRP
**
.453
.000

PNACT
**
.196
.009

PBR
**
.298
.000

LC
-.055
.473

LI
-.029
.703

LR
SOLV
.024
-.141
.753
.063

-.177*

.504**

.304**

.529**

-.002

.043

.504**

.506**

.308**

.341**

.130

-.139

.000

.019

.000

.000

.000

.975

.572

.000

.000

.000

.000

.086

.066

**

.007

-.038

**

-.129

.145

**

-.859

*

.179

.856

.000

-.105

-.721**

.725**

.167
-.038
.622
-.050
.508
-.055
.473
.497**
.000

.000
.870**
.000
*
-.177
.019
.504**
.000
.304**
.000

.000
-.859**
.000
*
.179
.018
-.496**
.000
-.297**
.000

-.367**
.000
.134
.077
-.235**
.002
-.213**
.005

-.066
.387
.490**
.000
.280**
.000

.453**

.529**

-.524**

-.562**

.352**

-.119

.000
.196**
.009

.000
-.002
.975

.000
.007
.922

.000
-.038
.621

.000
.015
.847

.298**

.043

-.038

-.023

.000

.572

.615

-.055

.504**

.473
-.029

**

-.496

**

-.297

-.524

**

-.496

-.496

**

**

-.302

.000

.018

.000

.000

.000

.922

.615

.000

.000

.000

.000

.089

.056

1

-.367**

.134

-.235**

-.213**

-.562**

-.038

-.023

-.235**

-.229**

-.151*

-.174*

-.104

.006

.000
1

.077
-.066
.387
1

.002
.490**
.000
-.076
.318
1

.005
.280**
.000
-.048
.530
.207**
.006
1

.000
.352**
.000
-.119
.117
.266**
.000
.918**
.000

.621
.015
.847
-.011
.886
.103
.176
.196**
.009

.768
.100
.189
.006
.933
.073
.339
.224**
.003

.002
.490**
.000
-.076
.318
1.000**
.000
.207**
.006

.002
.515**
.000
-.076
.318
.685**
.000
.321**
.000

.046
.301**
.000
-.044
.566
.430**
.000
.279**
.000

.022
.298**
.000
-.057
.451
.505**
.000
-.080
.292

.170
.104
.171
-.079
.298
-.028
.715
.395**
.000

.932
-.161*
.033
.066
.382
-.068
.374
.022
.768

.266**

.918**

1

.168*

.189*

.266**

.357**

.304**

-.001

.371**

-.010

.117
-.011
.886

.000
.103
.176

.000
.196**
.009

.168*
.026

.026
1

.012
.115
.130

.000
.103
.176

.000
.100
.187

.000
-.011
.881

.985
-.032
.678

.000
.055
.472

.893
.130
.086

.100

.006

.073

.224**

.189*

.115

1

.073

.057

.063

-.036

.149*

.085

.768

.189

.933

.339

.003

.012

.130

.339

.454

.409

.639

.049

.261

-.496**

-.235**

.490**

-.076

1.000**

.207**

.266**

.103

.073

1

.685**

.430**

.505**

-.028

-.068

.000

.000

.002

.000

.318

.000

.006

.000

.176

.339

.000

.000

.000

.715

.374

**

**

**

**

-.076

**

**

**

1

**

**

.050

-.083

.000

.001

.510

.272

.057

.101

-.055

.456
1

.186
-.129
.088
1

.473
-.055
.470
-.014
.853
1

RFRP

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

PNACT

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

PBR

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

LC

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

LI

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

.100

.057

.703

.000

.000

.002

.000

.318

.000

.000

.000

.187

.454

.000

LR

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

.024

.308**

-.302**

-.151*

.301**

-.044

.430**

.279**

.304**

-.011

.063

.430**

.610**

1

VA

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

CRAT

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

.753
-.141
.063
.829**
.000
.101
.181

.000
.341**
.000
.130
.086
-.139
.066

.000
-.338**
.000
-.129
.089
.145
.056

.046
-.174*
.022
-.104
.170
.006
.932

.000
.298**
.000
.104
.171
-.161*
.033

.566
-.057
.451
-.079
.298
.066
.382

.000
.505**
.000
-.028
.715
-.068
.374

.000
-.080
.292
.395**
.000
.022
.768

.000
-.001
.985
.371**
.000
-.010
.893

.881
-.032
.678
.055
.472
.130
.086

.409
-.036
.639
.149*
.049
.085
.261

.000
.505**
.000
-.028
.715
-.068
.374

.000
.241**
.001
.050
.510
-.083
.272

.057
.456
.101
.186
-.055
.473

Sig. (2-tailed)
**.

-.338

.000

RFR

RSG

CRAT
.101
.181

**

.870

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

RFAC

VA
**
.829
.000

.506

-.496

-.229

.515

-.076
.318
-.048
.530

.207**
.006

.685

.321

.357

Corelaţie semnificativă la un nivel de 0.01 (2-tailed). *. Corelaţie semnificativă la un nivel de 0.05 (2-tailed).

Sursa: Estimat de autor cu suportul SPSS 22.0
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**

.685

.610

.241

-.129
.088
-.055
.470

-.014
.853

ANEXA 26
Tabelul A 26.1. Estimarea performanţei financiare a întreprinderilor
încadrate în simularea econometrică

Rentabilitatea
financiară
(ROE)

Profitul net pe
acţiune
(PNACT)

Rata "Preţ/
Valoare
contabilă"
(PBR)

Performanţa
financiară (PF)

B

Rata fondului
de rulment
propriu
(RFRP)

A

Rata
autonomiei
financiare
(RAF)

Întreprinderi

Perioada

Dimensiunile performanţei financiare

C

D

E

F

G

H

ZORILE S.A.

2011

0,961

1,336

0,017

1,295

1,667

0,295

ZORILE S.A.

2012

0,886

1,203

-0,072

-5,134

2,778

0,609

ZORILE S.A.

2013

0,883

1,459

0,006

0,216

1,667

0,363

ZORILE S.A.

2014

0,914

1,188

0,016

0,613

1,667

0,385

IONEL S.A.

2011

0,823

1,538

0,125

0,843

3,361

0,269

IONEL S.A.

2012

0,892

1,727

0,040

0,273

1,110

0,280

IONEL S.A.

2013

0,875

1,898

0,067

0,495

2,045

0,224

IONEL S.A.

2014

0,856

1,975

0,125

1,019

1,680

0,188

ARTIMA S.A.

2011

0,857

1,391

0,064

0,865

3,389

0,314

ARTIMA S.A.

2012

0,880

1,360

0,023

0,303

3,337

0,346

ARTIMA S.A.

2013

0,903

1,452

0,043

0,590

0,263

0,337

ARTIMA S.A.

2014

0,946

1,608

0,054

0,754

0,280

0,259

PIELE S.A.

2011

0,320

0,444

0,072

0,634

1,000

0,913

PIELE S.A.

2012

0,299

0,416

-0,104

-0,830

1,750

0,957

PIELE S.A.

2013

0,305

0,443

0,013

0,100

1,750

0,930

PIELE S.A.

2014

0,237

0,344

-0,302

-1,861

1,750

0,984

GALANTA S.A.

2011

0,912

0,967

-0,027

-0,952

3,554

0,483

GALANTA S.A.

2012

0,902

0,959

-0,012

-0,423

3,511

0,469

GALANTA S.A.

2013

0,889

0,952

-0,010

-0,334

3,477

0,479

GALANTA S.A.

2014

0,874

0,937

-0,022

-0,734

3,404

0,518

DANA S.A.

2011

0,995

1,277

0,220

14,476

0,398

0,051

DANA S.A.

2012

0,983

1,273

0,002

0,140

0,600

0,348

DANA S.A.

2013

0,966

1,254

0,001

0,068

0,600

0,370

DANA S.A.

2014

0,989

1,246

0,005

0,323

2,677

0,308

BALTEANCA S.A.

2011

0,890

1,655

0,00015

0,001

0,786

0,336

BALTEANCA S.A.

2012

0,895

1,811

0,023

0,170

0,857

0,276

BALTEANCA S.A.

2013

0,880

1,867

0,004

0,028

0,857

0,291

BALTEANCA S.A.

2014

0,886

2,098

0,078

0,622

0,857

0,190

RADA S.A.

2011

0,990

1,117

-0,015

-0,405

0,664

0,406

RADA S.A.

2012

0,986

1,259

-0,315

-5,518

0,630

0,728

RADA S.A.

2013

0,986

1,262

-0,007

-0,124

0,661

0,361

RADA S.A.

2014

0,986

1,264

-0,008

-0,141

1,722

0,342

Sursa: Elaborat de autor
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continuarea Tabelului A 26.1.
A
ARTIZANA S.A.

B

C

D

E

F

G

H

ARTIZANA S.A.

2011
2012

0,568
0,562

1,317
1,262

0,161
0,000

70,515
0,014

0,233
0,233

0,001
0,723

ARTIZANA S.A.

2013

0,605

1,310

0,042

18,243

0,233

0,198

ARTIZANA S.A.

2014

0,522

1,006

0,021

9,398

0,233

0,566

TRICON S.A.

2011

0,848

1,222

-0,053

-3,281

0,286

0,620

TRICON S.A.

2012

0,830

1,227

-0,126

-6,981

1,579

0,748

TRICON S.A.

2013

0,891

1,600

0,039

2,249

1,643

0,256

TRICON S.A.

2014

0,918

2,217

0,115

7,503

1,857

0,066

2011

0,895

1,144

0,001

0,018

0,500

0,464

2012

0,914

1,155

0,002

0,045

0,500

0,442

2013

0,918

1,187

0,013

0,363

0,500

0,413

2014

0,908

1,203

0,002

0,063

0,406

0,436

ROMANIŢA S.A.

2011

0,860

1,223

-0,056

-2,788

4,971

0,509

ROMANIŢA S.A.

2012

0,837

1,178

-0,062

-2,919

4,679

0,556

ROMANIŢA S.A.

2013

0,854

1,193

-0,009

-0,409

4,638

0,427

ROMANIŢA S.A.

2014

0,584

0,848

-0,137

-5,593

0,427

0,913

CODREANCA

2011

0,834

1,154

-0,061

-0,601

0,991

0,570

CODREANCA

2012

0,816

1,403

0,070

0,743

1,066

0,385

CODREANCA

2013

0,879

2,312

0,284

4,008

1,409

0,062

CODREANCA

2014

0,835

2,730

0,260

3,874

3,014

0,046

2011

0,489

0,695

0,041

0,948

2,342

0,806

2012

0,497

0,707

0,005

0,121

2,325

0,830

2013

0,447

0,712

0,002

0,055

2,331

0,856

2014

0,415

0,661

0,001

0,023

2,330

0,876

DIASET-VIN S.A.

2011

0,892

2,349

-0,041

-2,452

1,183

0,259

DIASET-VIN S.A.

2012

0,875

2,278

-0,042

-2,359

0,000

0,303

DIASET-VIN S.A.

2013

0,940

2,349

-0,002

-0,132

1,133

0,168

DIASET-VIN S.A.

2014

0,940

2,237

-0,066

-3,512

1,061

0,288

SĂIŢI S.A.

2011

0,107

0,230

0,007

0,109

0,839

0,974

SĂIŢI S.A.

2012

0,135

0,288

0,177

3,555

1,002

0,926

SĂIŢI S.A.

2013

0,075

0,174

-0,709

-8,195

0,578

0,999

SĂIŢI S.A.

2014

0,034

0,080

-1,138

-5,994

0,263

1,000

API S.A.

2011

0,729

0,935

0,052

0,544

0,700

0,608

API S.A.

2012

0,532

0,670

-0,042

-0,430

0,209

0,867

API S.A.

2013

0,471

0,594

-0,144

-1,302

0,905

0,926

API S.A.

2014

0,446

0,634

0,001

0,006

1,002

0,879

FLOARE-CARPET S.A.
FLOARE-CARPET S.A.
FLOARE-CARPET S.A.
FLOARE-CARPET S.A.

COVOARE UNGHENI
COVOARE UNGHENI
COVOARE UNGHENI
COVOARE UNGHENI

Sursa: Elaborat de autor
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continuarea Tabelului A 26.1.
A

C

D

2011

0,048

0,112

-1,642

-5,251

0,320

1,000

2012

0,044

0,113

0,081

0,282

0,348

0,977

Fabrica de vinuri
SLOBOZIA MARE
S.A.

2013

0,126

0,672

0,570

11,206

1,967

0,505

Fabrica de vinuri
SLOBOZIA MARE
S.A.

2014

0,242

0,757

0,493

21,484

4,362

0,171

2011

0,287

0,923

0,001

0,020

1,554

0,901

2012

0,572

0,932

0,000

0,002

1,554

0,763

2013

0,537

0,765

0,019

0,297

1,584

0,799

Fabrica de vinuri
SLOBOZIA MARE
S.A.
Fabrica de vinuri
SLOBOZIA MARE
S.A.

VINĂRIA VOLINTIRI
S.A.
VINĂRIA VOLINTIRI
S.A.
VINĂRIA VOLINTIRI
S.A.
VINĂRIA VOLINTIRI
S.A.

B

E

F

G

H

2014

0,527

0,777

0,002

0,029

1,587

0,815

VINIA TRAIAN

2011

0,794

2,679

0,031

24,132

0,705

0,015

VINIA TRAIAN

2012

0,828

2,969

0,040

32,028

1,773

0,004

VINIA TRAIAN

2013

0,786

3,223

0,034

28,074

2,100

0,005

VINIA TRAIAN

2014

0,818

3,351

0,030

25,357

0,800

0,006

IMPERIAL VIN S.A.

2011

0,763

1,097

0,123

48,474

0,980

0,004

IMPERIAL VIN S.A.

2012

0,784

1,157

0,028

11,310

40,570

0,015

IMPERIAL VIN S.A.

2013

0,779

1,243

0,035

14,855

42,055

0,008

IMPERIAL VIN S.A.

2014

0,810

1,314

0,021

8,864

42,942

0,013

TOMAI-VIN S.A.

2011

0,454

0,577

0,003

0,371

12,881

0,738

TOMAI-VIN S.A.

2012

0,442

0,573

-0,011

-1,461

12,735

0,793

TOMAI-VIN S.A.

2013

0,444

0,572

-0,003

-0,416

12,693

0,769

TOMAI-VIN S.A.

2014

0,467

0,597

0,007

0,958

12,789

0,710

UNGHENI-VIN S.A.

2011

0,597

1,123

-0,069

-1,647

0,249

0,798

UNGHENI-VIN S.A.

2012

0,472

1,208

0,039

0,954

2,466

0,720

UNGHENI-VIN S.A.

2013

0,455

1,297

0,079

2,101

2,675

0,656

UNGHENI-VIN S.A.

2014

0,681

1,359

0,034

0,955

2,769

0,504

2011

-0,040

-0,069

2,415

-6,721

-0,278

0,104

2012

-0,345

-1,251

0,822

-12,842

-1,563

0,997

2013

-0,275

-0,984

-0,409

4,533

-1,109

0,999

2014

-0,382

-1,332

0,184

-2,508

-1,360

0,999

DIONYSOS-MERENI
S.A.
DIONYSOS-MERENI
S.A.
DIONYSOS-MERENI
S.A.
DIONYSOS-MERENI
S.A.

Sursa: Elaborat de autor
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continuarea Tabelului A 26.1.
A

C

D

2011

0,522

1,045

-0,084

-3,716

0,100

0,883

2012

0,859

1,125

-0,076

-3,095

0,100

0,649

2013

0,786

1,101

-0,034

-1,332

0,791

0,629

2014

0,725

1,138

-0,172

-5,800

0,675

0,837

VINAR GLIA S.A.

2011

0,921

2,565

-0,087

-5,505

0,400

0,301

VINAR GLIA S.A.

2012

0,938

2,513

0,181

13,901

7,694

0,012

VINAR GLIA S.A.

2013

0,927

2,426

-0,054

-3,928

7,301

0,178

VINAR GLIA S.A.

2014

0,892

2,328

-0,050

-3,486

2,103

0,277

FABRICA DE VINURI
DIN SÎNGEREI S.A.

2011

0,370

0,818

0,128

2,580

1,006

0,799

FABRICA DE VINURI
DIN SÎNGEREI S.A.

2012

0,361

0,866

0,024

0,502

1,031

0,871

FABRICA DE VINURI
DIN SÎNGEREI S.A.

2013

0,337

0,909

0,014

0,297

1,043

0,881

FABRICA DE VINURI
DIN SÎNGEREI S.A.

2014

0,338

0,955

0,008

0,172

0,364

0,885

2011

0,242

0,660

-0,106

-0,616

0,584

0,958

2012

0,298

0,679

0,003

0,016

0,585

0,924

2013

0,378

0,958

0,271

2,181

0,803

0,694

2014

0,344

0,892

-0,104

-0,756

6,396

0,888

CIUMAI S.A.

2011

0,770

0,901

-0,150

-11,172

0,745

0,905

CIUMAI S.A.

2012

0,944

1,133

-0,090

-7,378

0,821

0,682

CIUMAI S.A.

2013

0,848

1,089

-0,001

-0,109

0,820

0,520

CIUMAI S.A.

2014

0,819

1,018

-0,152

-10,830

0,711

0,872

2011

0,119

0,500

0,253

5,150

0,700

0,878

2012

0,075

0,134

0,249

6,748

0,700

0,914

2013

0,114

0,182

0,332

13,458

0,985

0,758

2014

0,143

0,267

0,041

19,451

0,985

0,766

BRAVICEA-VIN S.A.
BRAVICEA-VIN S.A.
BRAVICEA-VIN S.A.
BRAVICEA-VIN S.A.

FABRICA DE VINURI
DIN LEUŞENI S.A.
FABRICA DE VINURI
DIN LEUŞENI S.A.
FABRICA DE VINURI
DIN LEUŞENI S.A.
FABRICA DE VINURI
DIN LEUŞENI S.A.

CIOC-MAIDAN-VIN
S.A.
CIOC-MAIDAN-VIN
S.A.
CIOC-MAIDAN-VIN
S.A.
CIOC-MAIDAN-VIN
S.A.

B

E

Sursa: Elaborat de autor
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continuarea Tabelului A 26.1.
A

C

D

E

2011

0,775

1,960

0,011

0,235

2,181

0,320

2012

0,750

2,017

0,001

0,025

2,183

0,338

COMBINATUL DE
VINURI DIN
TARACLIA S.A.

2013

0,731

2,059

0,002

0,051

2,179

0,342

COMBINATUL DE
VINURI DIN
TARACLIA S.A.

2014

0,667

1,792

0,002

-0,956

0,115

0,533

KAZAYAK-VIN S.A.

2011

0,966

1,849

0,035

0,040

1,138

0,214

KAZAYAK-VIN S.A.

2012

0,955

1,376

0,002

0,003

1,141

0,340

KAZAYAK-VIN S.A.

2013

0,918

1,790

0,008

0,009

1,148

0,273

KAZAYAK-VIN S.A.

2014

0,262

1,421

0,008

0,008

9,738

0,753

2011

0,400

1,768

0,057

0,408

1,197

0,672

2012

0,408

1,706

0,041

0,310

1,264

0,692

2013

0,365

1,830

0,084

0,669

1,324

0,659

2014

0,384

2,190

0,035

1,795

5,611

0,477

INTROSCOP S.A.

2011

0,915

1,263

0,029

0,938

1,000

0,361

INTROSCOP S.A.

2012

0,683

0,935

0,053

1,772

1,000

0,609

INTROSCOP S.A.

2013

0,672

0,870

0,029

0,983

1,000

0,672

INTROSCOP S.A.

2014

0,736

1,056

0,193

8,070

1,000

0,268

AGROMASINA S.A.

2011

0,951

2,008

0,000

1,626

1,326

0,183

AGROMASINA S.A.

2012

0,959

2,089

0,117

1,232

1,432

0,126

AGROMASINA S.A.

2013

0,922

2,294

0,094

1,317

1,552

0,122

AGROMASINA S.A.

2014

0,944

2,126

0,090

1,013

1,653

0,138

TEHNOVIN S.A.

2011

0,859

1,421

0,014

0,270

0,105

0,415

TEHNOVIN S.A.

2012

0,815

1,423

-0,015

-0,284

1,844

0,458

TEHNOVIN S.A.

2013

0,706

1,379

-0,014

-0,259

1,818

0,566

TEHNOVIN S.A.

2014

0,735

1,332

-0,061

-1,032

3,580

0,575

TOPAZ S.A.

2011

0,583

1,066

0,024

0,442

0,750

0,717

TOPAZ S.A.

2012

0,842

1,020

0,006

0,204

1,473

0,516

TOPAZ S.A.

2013

0,880

1,024

0,007

0,263

1,484

0,477

TOPAZ S.A.

2014

0,915

1,021

0,010

0,343

0,952

0,453

SIGMA S.A.

2011

0,879

1,067

0,482

13,542

2,809

0,040

SIGMA S.A.

2012

0,865

1,074

-0,002

-0,063

0,042

0,522

SIGMA S.A.

2013

0,871

1,067

-0,013

-0,370

0,015

0,537

SIGMA S.A.

2014

0,757

0,930

-0,253

-5,782

0,204

0,884

COMBINATUL DE
VINURI DIN
TARACLIA S.A.
COMBINATUL DE
VINURI DIN
TARACLIA S.A.

VINURI DE COMRAT
S.A.
VINURI DE COMRAT
S.A.
VINURI DE COMRAT
S.A.
VINURI DE COMRAT
S.A.

B

Sursa: Elaborat de autor
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continuarea Tabelului A 26.1.
A

C

D

E

2011

0,537

3,174

0,214

0,386

1,805

0,144

2012

0,565

3,386

0,067

0,130

1,935

0,163

2013

0,465

3,306

0,052

0,106

2,041

0,241

2014

0,562

5,768

0,271

0,759

34,224

0,001

2011

0,994

1,020

-0,017

-0,633

3,714

0,378

2012

0,996

1,025

-0,029

-1,059

3,608

0,397

2013

0,995

1,028

-0,025

-0,890

3,519

0,391

2014

0,995

1,028

-0,025

-0,961

0,751

0,445

INTEGRAL S.A.

2011

0,949

1,201

0,040

0,450

3,346

0,311

INTEGRAL S.A.

2012

0,887

1,052

-0,178

-1,714

0,961

0,666

INTEGRAL S.A.

2013

0,813

0,990

-0,094

-0,822

2,600

0,630

INTEGRAL S.A.

2014

0,736

0,854

-0,171

-1,283

3,940

0,758

HIDROINPEX S.A.

2011

0,912

1,512

0,060

2,430

2,027

0,238

HIDROINPEX S.A.

2012

0,910

1,609

0,037

1,561

0,025

0,282

HIDROINPEX S.A.

2013

0,935

1,716

0,011

0,473

2,128

0,250

HIDROINPEX S.A.

2014

0,922

1,659

-0,080

-3,140

0,025

0,463

2011

0,629

2,340

0,184

0,359

6,440

0,181

2012

0,550

1,994

0,107

0,148

1,376

0,449

2013

0,596

2,040

0,124

0,179

5,600

0,310

2014

0,625

1,863

0,083

0,202

5,600

0,355

MOLDOVAHIDROMAŞ
S.A.
MOLDOVAHIDROMAŞ
S.A.
MOLDOVAHIDROMAŞ
S.A.
MOLDOVAHIDROMAŞ
S.A.
PLUGUŞOR-APC S.A.
PLUGUŞOR-APC S.A.
PLUGUŞOR-APC S.A.
PLUGUŞOR-APC S.A.

MOLDAGROTEHNICA
S.A.
MOLDAGROTEHNICA
S.A.
MOLDAGROTEHNICA
S.A.
MOLDAGROTEHNICA
S.A.

B

Sursa: Elaborat de autor
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ANEXA 27
Tabelul A 27.1. Estimarea cu efecte fixe a impactului rotaţiei capitalului asupra ratei
autonomiei financiare (RAF)
Dependent Variable: RAF
Method: Panel Least Squares
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RCRAT

0.770186
-0.677825

0.019551
0.118452

39.39422
-5.722382

0.0000
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Tabelul A 27.2. Estimarea cu efecte aleatorii a influenţei rotaţiei capitalului asupra ratei
autonomiei financiare (RAF)
Dependent Variable: RAF
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RCRAT

0.770642
-0.680728

0.047395
0.113117

16.25996
-6.017902

0.0000
0.0000

S.D.

Rho

0.282084
0.077565

0.9297
0.0703

Effects Specification

Cross-section random
Idiosyncratic random

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
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ANEXA 28

Tabelul A 28.1. Testul Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

0.006822

1

0.9342

Random

Var(Diff.)

Prob.

-0.680728

0.001235

0.9342

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
RCRAT

Fixed
-0.677825

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Tabelul A 28.2. Modelul impactului rotaţiei capitalului asupra ratei autonomiei financiare,
efecte fixe, Metoda PLS
Dependent Variable: RAF
Method: Panel Least Squares
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RCRAT

0.770186
-0.677825

0.027833
0.198626

27.67166
-3.412578

0.0000
0.0009

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.950026
0.933234
0.077565
0.752040
215.9684
56.57815
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
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0.663679
0.300185
-2.059148
-1.259562
-1.734637
2.223788

ANEXA 29
Tabelul A 29.1. Estimarea cu efecte fixe a impactului rotaţiei capitalului asupra ratei
fondului de rulment propriu (RFRP)
Dependent Variable: RFRP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RICRAT
RNRAT

1.598667
-0.766462
3.432439

0.195730
0.324266
0.650030

8.167732
-2.363683
5.280433

0.0000
0.0196
0.0000

Effects Specification

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Tabelul A 29.2. Estimarea cu efecte aleatorii a influenţei rotaţiei capitalului asupra ratei
fondului de rulment propriu (RFRP)
Dependent Variable: RFRP
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RICRAT
RNRAT

1.682255
-0.913148
3.475950

0.198287
0.277576
0.609526

8.483930
-3.289725
5.702712

0.0000
0.0012
0.0000

S.D.

Rho

0.680648
0.247170

0.8835
0.1165

Effects Specification

Cross-section random
Idiosyncratic random

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
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ANEXA 30
Tabelul A 30.1. Testul Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

1.047662

2

0.5922

Random

Var(Diff.)

Prob.

-0.913148
3.475950

0.028100
0.051017

0.3815
0.8472

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
RICRAT
RNRAT

Fixed
-0.766462
3.432439

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
Tabelul A 30.2. Modelul impactului rotaţiei capitalului asupra ratei fondului de rulment
propriu, efecte fixe, Metoda PLS
Dependent Variable: RFRP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 42
Total panel (balanced) observations: 168
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RICRAT
RNRAT

1.598667
-0.766462
3.432439

0.029887
0.072652
0.378848

53.48985
-10.54974
9.060200

0.0000
0.0000
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.932138
0.908605
0.247170
7.575534
21.93770
39.60989
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Sursa: calculat de autor cu suportul EViews 8.0
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1.270095
0.817586
0.262646
1.080827
0.594704
2.110450

ANEXA 31

Figura A 31.1 Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Sursa: elaborat de autor
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