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Introducere 
 

 

Tema de cercetare este plasată în aria ingineriei financiare și a 

managementului performanței. Obiectivul asumat al cercetării a fost acela 

de a realiza o evaluare teoretică, metodologică și empirică a relațiilor de 

tip cauză-efect dintre structura de finanțare a firmelor (inclusiv variabilele 

asociate acesteia) și managementul performanței financiare. Elementul 

comun care stă la baza interdependențelor (a cărui validitate a fost 

confirmată în cadrul dezbaterilor) este reprezentat de faptul că atât 

politica de finanțare, cât și performanța sunt considerate repere esențiale 

pentru supraviețuirea și creșterea/dezvoltarea firmei pe termen lung. În 

funcție de sănătatea lor internă, dar și în funcție de stadiul pe care îl 

parcurge economia, firmele dezvoltă strategii proprii de adaptare la 

contextul economico-social în care operează. Sunt avute în vedere cel 

puțin două tipuri de strategii: de finanțare și de performanță. 

Interdependențele dintre aceste două strategii sunt foarte strânse.  

Deși scopul final al cercetărilor pe această temă a fost comun – 

identificarea unei structuri de finanțare care să maximizeze performanța 

financiară – rezultatele au fost contradictorii. Cercetările empirice au 

evidențiat atât corelații pozitive, cât și negative și au explicat aceste 

diferențe prin: utilizarea unor indicatori diferiți, ecartul mare al valorii 

firmelor analizate, prezența sau absența dificultăților financiare, gradul de 

îndatorare și scadența datoriilor, specificul afacerilor (mici, mijlocii, 

mari, listate sau nelistate), specificitatea industriilor etc. 

Atât finanțarea firmelor, precum și managementul performanței 

(tratate individual) sunt teme intens dezbătute. Dovada o reprezintă 

multitudinea studiilor publicate de-a lungul anilor. Pentru a evidenția 

intensitatea interesului pentru cercetarea factorilor determinanți ai 

performanței financiare (în speță, a structurii de finanțare) au fost 

comparate rezultatele căutărilor realizate la două momente diferite: cel al 

elaborării proiectului de cercetare și cel al elaborării tezei de doctorat. 

Această analiză a indicat că, în doar 18 luni, literatura de specialitate a 

fost îmbogățită cu: circa 10.000 studii noi care tratează aspecte ce țin de 

politica de finanțare a firmelor; peste 8000 de studii care dezbat 

performanța financiară; circa 3500 de studii care abordează corelat 

finanțarea și performanța financiară. Menținerea interesului pentru 

aceste teme de cercetare poate fi justificată prin faptul că, după aproape 

jumătate de secol, încă nu s-a ajuns la idei comune și convergente cu 

privire la finanțarea firmei și managementul performanței.  

Finanțarea firmei și performanța financiară depind de contextul 
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macroeconomic. Interesul pentru aceste cercetări se reactivează și obligă 

la o cercetare permanentă asupra particularităților contextelor care 

justifică o anumită structură de finanțare sau o a numită strategie privind 

performanța. Aceasta deoarece, rezultatele cercetărilor realizate în 

perioada premergătoare crizelor nu mai sunt reprezentative în perioadele 

de criză sau post-criză. Mai mult, pentru aceleași perioade, rezultatele 

cercetărilor empirice oferă dovezi mixte privind structura de finanțare și 

impactul său asupra performanței financiare. Aceste situații obligă la o 

actualizare permanentă a evaluărilor privind impactul factorilor 

determinanți ai finanțării și performanței financiare.  

Un argument în plus care justifică actualitatea și importanța temei 

de cercetare este oferit de autori consacrați în domeniul managementului 

performanței, care au semnalat faptul că, pe perioada crizelor, multe 

organizații reduc sau chiar abandonează managementul performanței – în 

special datorită dificultăților de măsurare a performanței. Îndemnul 

acestora, în astfel de perioade, este de a consolida managementul 

performanței tocmai pentru a proteja organizațiile de riscuri juridice și 

pentru a permite valorificarea superioară a abilităților persoanelor și 

grupurilor. Din perspectiva celor anterior menționate, se impune 

precizarea că actualitatea și importanța temei de cercetare nu este asociată 

doar perioadelor de criză. Literatura științifică oferă dovezi privind 

importanța managementului performanței pe întreg ciclul de viață al 

afacerii. Atâta timp cât se admite că sistemele economice sunt dinamice 

și în continuă transformare / dezvoltare, tema de cercetare este și va 

rămâne de actualitate. 

Principalele argumente care au stat la baza alegerii temei de 

cercetare au fost: a) preocuparea pentru dezvoltarea ideilor de cercetare 

abordate anterior (privind optimizarea structurii financiare a firmelor și 

efectele reale ale finanțării și managementului riscurilor); b) preocuparea 

de a realiza o cercetare inter și transdisciplinară (finanțe și management) 

care să ofere noi perspective teoretice și practice; c) preocuparea de a 

identifica dovezi privind intercondiționarea dintre structura de finanțare 

și performanța financiară a firmelor românești; d) preocuparea de a aduce 

contribuții pe trei planuri: 

- științific, prin evaluarea stadiul cunoașterii în domeniu; în sfera 

temei de cercetare există „credințe” false (precum teoria irelevanței 

structurii de finanțare) dar și cunoștințe verificabile, care îmbracă forma 

unor formule predictive (de calitatea lor depinzând rezultatele cercetării);  

- metodologic, prin aplicarea de metodologii proprii pentru 

evaluarea efectelor finanțării asupra performanței financiare, respectiv, 

prin adecvarea instrumentelor de lucru și prin maniera de interpretare a 
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rezultatelor; 

- practic, astfel încât cercetarea să poată servi drept ghid 

decidenților / managerilor preocupați de identificarea celor mai adecvate 

strategii de finanțare care să favorizeze creșterea performanței. 

Având în vedere complexitatea temei, teza de doctorat a fost 

structurată pe cinci capitole, pentru care s-au definit obiective specifice 

de cercetare. În primul capitol sunt sintetizate rezultatele cercetării 

bibliografice pe tema performanței, managementului performanței și 

indicatorilor de măsurare a performanței. În al doilea capitol este 

prezentat stadiului actual al cunoașterii în materie de metode de măsurare 

a performanței, evidențiindu-se aportul cercetătorilor români la 

fundamentarea, validarea și aplicarea diferitelor metode. În capitolul al 

treilea sunt sintetizate rezultatele cercetărilor privind conceptul de 

performanță financiară, factorii săi determinanți și indicatorii specifici 

de măsurare. Deoarece structura de finanțare reprezintă un factor 

determinant al performanței financiare, în capitolul patru sunt prezentate 

rezultatele revizuirii literaturii privind finanțarea firmei și sunt sintetizate 

teoriile privind impactul finanțării asupra performanței; totodată, sunt 

analizate rezultatele cercetărilor empirice privind impactul finanțării 

asupra performanței financiare, scopul fiind acela de a identifica 

potențiale direcții de cercetare empirică. Ultimul capitol este rezervat 

cercetărilor empirice, fiind organizat astfel: un studiu de caz – care 

prezintă particularitățile determinării performanței (din perspectiva 

metodelor moderne de măsurare și evaluare) și evaluează impactul 

finanțării asupra performanței financiare; o cercetare empirică realizată 

pe un eșantion pilot care oferă mai multe dovezi privind particularitățile 

măsurării și evaluării performanței financiare și extinde plaja analizelor 

privind factorii săi determinanți; două cercetări empirice (realizate pe 

eșantioane extinse) centrate pe evaluarea impactului structurii de 

finanțare asupra performanței financiare a firmelor românești. 
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1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL 

MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI  

 

Siajul cercetărilor privind performanța este de mare anvergură, 

cuprinzând aproape toate ramurile științelor. În cadrul acestui demers de 

cercetare, atenția a fost centrată pe identificarea coordonatelor 

conceptului din perspectiva științelor sociale și inginerești. În aria acestor 

științe, performanța se distinge ca fiind un reper important, întâlnit în 

special  în științele care au depășit pragul maturității (precum economie 

și management). Obiectivele urmărite în cadrul cestui capitol au fost: 

revizuirea literaturii privind performanța, managementul performanței și 

indicatorii de măsurare a performanței; evaluarea și exploatarea 

posibilităților de aport propriu în planul cunoașterii; analiza specificității 

măsurării și evaluării în management; identificarea premiselor pentru o 

evaluare justă a performanței; evidențierea progreselor înregistrate pe 

linia măsurării performanței. 

Primele încercări de definire a conceptului de performanță (din 

perspectiva realizării sau nerealizării obiectivelor organizaționale) au 

avut ca punct de plecare un termen mai cuprinzător – eficacitatea. 

Ulterior, noi elemente de referință au fost incluse în definirea conceptului 

de performanță, ceea ce a generat un construct mult mai complex, a cărui 

origine derivă din: eficacitate, eficiență și relevanță pentru părțile 

interesate. La mai bine de zece ani distanță (în perioada 1980-1990),  

conceptul de performanță se îmbogățește, reflectând măsura în care o 

organizație, ca sistem social, ia în considerare atât mijloacele, cât și 

scopurile sale.  

Deși au existat multiple preocupări de definire a performanței, 

cercetătorii au semnalat lipsa unei conceptualizări complete și unanim 

acceptate (Cameron, 1986). După mai bine de șase decenii de cercetare a 

performanței încă se semnalează că sunt puține studii care utilizează 

definiții și măsuri consecvente (Kirby, 2005). Pentru a argumenta  

tendința de  abandonare a preocupărilor de definire a conceptului s-a 

admis că „performanța este atât de importantă în cercetarea de 

management încât structura și definiția acesteia sunt rareori justificate în 

mod explicit” (Richard et al. 2009). Studii recente consemnează, din nou, 

absența unei înțelegeri sau a unei clarificări suficiente în definirea 

conceptului de performanță (Jenatabadi, 2015). Fără a aduce contribuții 

de noutate exclusivă (deoarece au avut în vedere repere anterior 

formulate), cele mai recente eforturi  de cristalizare a conceptului s-au 

fundamentat pe:  
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a) perspectiva motivațională – care explică de ce este necesară 

definirea performanței; sunt avute în vedere așteptările părților interesate 

și percepția lor cu privite la performanță (Kopia et al., 2017);  

b) perspectiva instrumentală – care obligă la monitorizarea 

proceselor organizaționale și la delimitarea variabilelor cu impact direct 

asupra performanței (Kaganski et al., 2017); 

c) perspectiva temporală – care ghidează managerii să întreprindă 

acțiuni adecvate în prezent, ca premisă pentru o organizație performantă 

în viitor (Neely et al.,1995). 

Din perspectiva celor trei perspective (motivațională, 

instrumentală și temporală) s-a admis că performanța poate fi considerată 

un artefact în funcție de care se apreciază succesul unei organizații, în 

contextul unei piețe libere, competitive și globalizate (Tudose et al., 

2019). Performanța trebuie abordată atât din perspectiva celor interesați 

de realizarea și măsurarea sa, cât și din perspectiva contextului care o 

determină, respectiv, din perspectiva perioadei de timp relevantă pentru 

măsurare. 

Datorită diversității reperelor care definesc o performanță generală 

superioară (care pot fi înțelese, dar rareori pot fi identificate exhaustiv) 

managementul performanței a fost acceptat ca un proces holistic pus în 

sarcina managerilor. Fiind focalizat pe realizarea obiectivelor 

organizaționale pe termen lung și pe funcționarea eficientă a 

organizațiilor în mediul lor de afaceri, managementul performanței a 

primit atributul de proces și instrument strategic orientat către un triplul 

rezultat: economic, social și de mediu. 

Managementul performanței – în abordare sistemică – are multiple 

scopuri: strategic, administrativ, informațional, de dezvoltare, de 

întreținere organizațională și de documentare (Aguinis, 2013). În 

contextul prezentei teze de doctorat, atenția este focalizată cu precădere 

asupra scopului strategic al sistemelor de management al performanței, 

care oferă suport pentru asigurarea succesului organizațional. 

Managementul performanței asigură conectarea tuturor măsurilor și 

procedurilor formale și individuale cu obiectivele organizaționale, astfel 

încât fiecare element al sistemului organizațional să știe ce [și de ce, cum 

și când] trebuie să facă pentru a asigura creșterea performanței atât la 

nivel individual, cât și organizațional. Principalul său obiectiv 

operațional este îmbunătățirea continuă a rezultatelor care sunt în atenția 

tuturor părților interesate. 

Pentru a asigura eficiența proceselor sale, managementului 

performanței i-au fost asociate o serie de principii de bază precum: 

îmbunătățirea comunicării și coordonării, motivarea resursei umane, 
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respectarea valorilor, gestionarea atentă a mediului extern (Arda et al., 

2019). Devenind un construct din ce în ce mai complex, managementul 

performanței a preluat două noi roluri: a) sprijinirea organizației în 

formularea și evaluarea strategiei, motivarea resursei umane și 

comunicarea / raportarea performanței tuturor părților interesate; b) 

măsurarea continuă a eficacității și eficienței utilizării resurselor 

strategice și operaționale, a resurselor umane și informaționale, a 

perspectivelor de marketing și financiare (Melchert și Winter, 2004; 

Chvatalova și Koch, 2015). 

La nivel organizațional, se poate admite că managementul 

performanței are efect de levier1 deoarece preocuparea managementului 

de a asigura o mai eficientă gestionare a resurselor disponibile (inclusiv a 

celor umane) repercutează direct și necondiționat asupra valorii unei 

afaceri, dar și asupra satisfacției părților interesate de această afacere; la 

rândul său, creșterea valorii se întoarce cu efecte benefice pentru 

organizație și pentru toate părțile interesate (pe seama creșterii vânzărilor 

și, implicit, a rezultatelor financiare se poate asigura o remunerare 

superioară a capitalului investit, a forței de muncă, dar și a managerilor). 

Detalii privind similitudinea dintre levierul financiar și levierul 

managementului performanței sunt redate în tabelul 1.1. 

 

Tabelul nr. 1.1.  Levierul financiar vs. levierul managementului 

performanței 
Levierul financiar Levierul managementului performanței 

…reprezintă efectul îndatorării 

asupra eficienței utilizării 

fondurilor proprii; poate fi: 

- pozitiv, când îndatorarea duce 

la creșterea randamentului 

fondurilor proprii; 

- negativ, când îndatorarea, 

„lovește” asupra rentabilității 

financiare interne; 

…reprezintă efectul eficienței utilizării 

resurselor  asupra rezultatelor 

organizaționale;  poate fi: 

- pozitiv, când performanța satisface toate 

așteptările părților interesate; 

- negativ, atunci când slaba performanță 

penalizează părțile interesate (ceea ce se 

transpune într-o utilizare ineficientă a 

resurselor); 

- evidențiază impactul unei 

singure variabile (îndatorarea) 

asupra performanței financiare. 

- evidențiază impactul uneia sau mai 

multor variabile asupra performanței 

organizaționale. 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

 
1 Conceptul de efect de levier este invocat adesea în lucrările centrate pe 

finanțarea afacerilor (reflectând impactul îndatorării asupra randamentului 

fondurilor proprii). 
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Managementul performanței este acceptat ca sistem complex care 

înglobează metodologii, măsuri, procese și sisteme care permit 

monitorizarea și creșterea performanței corporative. Pentru realizarea 

succesului organizațional, cercetătorii (Rajala și Laihonen, 2019) 

îndeamnă practicienii să evalueze măsura în care practicile lor de 

management al performanței se bazează pe monologuri manageriale sau 

pe dialoguri care integrează resursa umană în procesul decizional. În 

condițiile schimbărilor rapide din economie și societate, măsurarea 

performanței organizaționale a devenit o necesitate permanentă din ce în 

ce mai complexă. Aceasta deoarece, managementul performanței vizează 

măsurarea performanțelor anterioare, realizarea aspirațiilor colective și 

asigurarea performanței viitoare (Jenatabadi, 2015). 

Managementul performanței, având ca finalitate succesul 

organizațional, evaluează nu doar procesele și activitățile organizaționale, 

ci și relațiile dintre acestea. Integrată în sfera managementului 

performanței, măsurarea performanței corporative a fost și rămâne în 

centrul atenției atât pentru actorii din domeniul academic, cât și pentru 

cei din domeniul afacerilor (Rajnoha et al., 2016a). Valorificarea 

informației transmise de indicatorii de performanță reprezintă premisa 

pentru adoptarea celor mai bune decizii la nivel organizațional. 

Corespunzător nivelurilor decizionale, indicatorii de performanță pot fi 

strategici, tactici și operaționali (Re Cecconi et al., 2019).  

Deoarece performanța este un concept multidimensional, măsurile 

de performanță sunt diverse și generoase din punct de vedere numeric. 

Predecesorii în cercetare (Avasilcăi, 2015) au subliniat că factorii de 

decizie din companii au opinii diverse și sunt interesați de diferiți 

indicatori; prin urmare, selectarea atentă a indicatorilor trebuie să se 

realizeze foarte atent, cu atât mai mult cu cât aceștia ghidează planificarea 

strategică și activitatea de control.  

Există mai multe sugestii din partea oamenilor de știință privind 

metodele de măsurare a performanței (Kopia et al., 2017). Aceste metode 

încorporează indicatori specifici, adaptați perspectivei de analiză 

(capitalul uman / intelectual, capitalizarea de piață, rentabilitatea activelor 

etc.). Pentru fiecare perspectivă de abordare a performanței se recomandă 

utilizarea unor indicatori adecvați, selectați în funcție de zona de 

focalizare din cadrul unei organizații. Totodată, este important ca o 

organizație să cunoască sensul valorii măsurate și cum să o interpreteze 

pentru a atinge obiectivul aferent.  

Deși există un volum mare de literatură cu privire la performanță, 

se semnalează că rezultatele cercetărilor rămân neconcludente atât din 

perspectiva instrumentelor de măsurare, cât și a factorilor săi determinanți 
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(Ayako et al., 2015). Evaluarea justă a performanțelor organizaționale, 

care să ofere o imagine fidelă a situației actuale și de perspectivă, este 

justificată prin: 

- există o relație semnificativă pozitivă între calitatea 

instrumentelor și tehnicilor de management utilizate și performanța 

organizațională (Afonina, 2015); altfel spus, utilizarea anumitor metode 

permit realizarea unei performanțe superioare (Rajnoha et al., 2016a); 

- utilizarea diferitelor metode de evaluare a afacerilor depinde de 

dimensiunea afacerii (Lee, 2009), structura conducerii (Suriyankietkaew 

și Avery G, 2016;  Dobija și Kravchenko, 2017) și structura 

acționariatului (Liu et al., 2019); 

- o percepție pozitivă a firmelor asupra mediului lor de afaceri 

poate stimula performanța lor financiară și poate accelera influențele 

pozitive ale acestor firme asupra întregii societăți (Belás et al., 2015). 

Din perspectivă managerială, măsurile de performanță trebuie să 

facă dovada utilității și posibilității de comunicare, înțelegere. Un sistem 

de indicatori de performanță poate fi apreciat ca fiind util și relevant dacă 

este: credibil, comparabil,  normativ, just și valid, permite o utilizare 

totală și/sau și asigură realizarea unui echilibrul la nivelul diferitelor 

familii de indicatori. Prin urmare, un sistem de management al 

performanței bine conceput este un factor esențial și fundamental care 

contribuie la îmbunătățirea planificării și controlului eficient al 

managementului (Jenatabad, 2015). Foarte importantă este remarca 

făcută de Davis și Albright (2004), care susțin că aplicarea sistemului de 

măsurare a performanței este deseori recomandată pentru a îmbunătăți 

implementarea strategiei și apoi pentru a spori performanța 

organizațională.  

Analizând mai atent greșelile pe care firmele le fac atunci când 

încearcă să măsoare performanța nefinanciară, cercetătorii (Ittner și 

Larcker, 2003) au arătat că modelele de evaluare a performanței „suferă” 

de: a) necorelarea măsurilor cu strategia (și dificultate în alegerea 

măsurilor nefinanciare reprezentative); b) lipsa de preocupare pentru 

validarea modelului (ceea ce face dificilă focalizarea doar pe aspectele cu 

adevărat importante); c) dificultatea de a stabili obiective și măsuri 

corecte; d) utilizarea unor măsuri nevalidate statistic.  

Pentru a fi eficient, un sistem de măsurare a performanței trebuie 

să fie dinamic și echilibrat, capabil să ofere sprijin pentru luarea deciziilor 

și gestionarea incertitudinilor (Kennerley și Neely, 2002), să evalueze 

sistematic strategia organizațională pentru a susține o îmbunătățire 

continuă (Garengo et al., 2005) și să asigure o educare pro-activă a 

resursei umane pentru a asigura adaptabilitatea la schimbare (Avasilcăi, 
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2007). Rezultatele cercetărilor cantitative arată legătura foarte importantă 

dintre strategia de afaceri și sistemul de măsurare și gestionare a 

performanței corporative, care se reflectă pozitiv în realizarea 

performanței generale (Rajnoha  et al., 2016a). Măsurarea performanței a 

trecut în lista de priorități ale managerilor de la toate nivelurile; astfel, 

zona sa de interes s-a extins, cuprinzând rolurile organizaționale, 

maturitatea muncii, cerințele externe, concurența sporită și tehnologia 

avansată (Taouab și Issor, 2019). Analiza afacerilor (și a mediului de 

afaceri) a devenit un domeniu emergent (Drăghici et al., 2014) care poate 

extinde potențialul domeniului managementului performanței pentru a 

oferi o mai bună înțelegere a dinamicii afacerilor și a duce la o ameliorare 

a procesului de luare a deciziilor (Schlafke et al., 2013). 

Preocupările privind elaborarea unor sisteme/modele de măsurare 

a performanței s-au intensificat după anul 1980, în cadrul contextului 

tradițional de evaluare bazat pe evaluarea fluxurilor de numerar. Primele 

metode de evaluare (numite metode tradiționale) s-au fundamentat pe 

valorificarea prioritară a informațiilor financiar-contabile (precum 

analiza ratelor și analiza Du Pont). Ulterior, cercetările s-au orientat către 

metode noi (plasate în sfera metodelor moderne), care au marcat trecerea 

de la metodele statice la cele dinamice, de la metodele centrate pe procese 

la cele bazate pe echilibrarea sistemelor, de la metodele unicriteriale la 

cele multicriteriale. În acest context, aria măsurilor de performanță s-a 

extins de la aspectele financiare la cele non-financiare, de la evaluările 

cantitative la cele calitative, de la elemente tangibile la elemente 

intangibile, de la situațiile prezente la cele de perspectivă. Cu toate 

acestea, măsurarea performanței unei organizații a rămas un subiect 

departe de a fi epuizat. Încă nu a fost identificat un model complet și 

perfect care să fie ușor de implementat și care  să permită controlul tuturor 

factorilor determinanți ai performanței organizaționale. 
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2. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE METODELOR 

CONSACRATE DE MĂSURARE A PERFORMANȚEI 

 

Obiectivele asumate în cadrul acestui capitol au fost: analiza 

evoluției și stadiului actual al cunoașterii în materie de metodele de 

măsurare a performanței; surprinderea particularităților principalelor 

metode și realizarea de analize comparative; identificarea avantajelor și 

dezavantajelor diferitelor metode; evaluarea aportului cercetătorilor 

români la fundamentarea, validarea și aplicarea diferitelor metode.  

Literatura de specialitate consemnează că, deși s-au dezvoltat 

modele din ce în ce mai complexe, nu s-a acoperit integral întreaga plajă 

a situațiilor particulare în care se poate afla o organizație la un moment 

dat. Opțiunea pentru o anumită metodă de evaluare a performanței 

depinde de scopul urmărit, de particularitățile firmelor evaluate și de 

mijloacele utilizabile pentru evaluare.  

Primele metode de măsurare a performanței (denumite metode 

tradiționale) au fost: metoda bazată pe analiza ratelor financiare și 

metoda Du Pont. Scopul măsurării performanței utilizând ratele 

financiare a fost acela de a realiza comparații între firme sau în diferite 

perioade de timp. Sintetizând cercetările pe tema indicatorilor financiari 

de măsura a performanței financiare, unii autori (Pavelkova, Knapkova, 

2005) au identificat patru clase de indicatori (de lichiditate, de 

profitabilitate, de structură a capitalului și indicatori privind valoarea de 

piață). Ulterior, datorită posibilităților generoase de determinare a 

rapoartelor, numărul indicatorilor s-a extins, iar cercetătorii au recurs la 

analize de factori urmărind corelația dintre variabile (Ugurlu și Aksoy, 

2006; De et al., 2011; Chen, 2011); scopul a fost acela de a selecta cele 

mai reprezentative rate pornind de la cei mai reprezentativi factori 

determinanți.  

Limitele sistemelor tradiționale de măsurare a performanței (bazate 

pe marja profitului și creșterea profitului) au declanșat o revoluție în 

măsurarea performanței afacerii (Kennerley și Neely, 2002). Studiile au 

abandonat preocuparea privind maximizarea profitului și s-au orientat 

către creșterea valorii întreprinderii, respectiv, creșterea valorii pentru 

acționari. Principalele aspecte imputabile metodelor tradiționale de 

evaluare a performanței financiare au fost: utilizarea informațiilor 

istorice, evaluarea performanței la un moment dat, promovarea deciziei 

pe termen scurt, respectiv, lipsa orientării strategice (Bourne et al., 2003), 

și tratarea cu prioritate a consecințelor și nu a cauzelor care au determinat 

o anumită performanță (Kiseľáková et al., 2016). Față de ultimele două 

critici, în cadrul cercetărilor proprii,  s-a arătat că, dacă analiza pe baza 



 17 

ratelor este dublată de o analiză a tendințelor (utilizând ratele anuale de 

creștere compusă), se poate crea un fundament pentru orientarea 

strategică a afacerii (Tudose și Avasilcăi, 2019). 

Pe fondul intensificării analizelor privind rentabilitatea capitalului 

propriu, s-a dezvoltat modelul Du Pont, care leagă rentabilitatea 

financiară de randamentul activelor și gradul de utilizare a capitalurilor 

împrumutate. Susținătorii au opinat că modelul Du Pont este un veritabil 

instrument de diagnoză (Selling și Stickney, 1989), care permite luarea 

deciziilor strategice de creștere a rentabilității capitalului propriu (Collier 

et al., 2006; Vasiu et al., 2012; Demmer, 2015), facilitând măsurarea 

performanței financiare (Sheela și Karthikeyan, 2012) și a valorii de piață 

firme (Doorasamy, 2016). Totodată, modelul stă la baza deciziilor privind 

investițiile (Blessing și Onoja, 2015), ameliorarea performanței 

financiare a firmelor de producție (Jencova et al.,  2018). În ceea ce 

privește contribuțiile autorilor români, se remarcă dezvoltarea schemei 

logice de analiză pentru identificarea intensității relațiilor dintre 

rentabilitate și efectul de levier  (Vasiu et al., 2012) și preocuparea pentru 

identificarea unui posibil compromis între eficiență și rentabilitate 

(Horobeț et al., 2012). Deoarece modelul se  extinde, incluzând și 

activitățile operaționale și de investiții (nu doar de finanțare),  acesta 

rămâne o încercare primară de concentrare pe abordarea întregului sistem 

de afaceri. 

Au urmat apoi metodele moderne de măsurare a performanței, 

care extind aria evaluării performanței, ducând-o în zona evaluării 

calității managementului organizației, respectiv, a determinării valorii 

pentru clienți și alte părți interesate (Moullin, 2007). În acest context, se 

dezvoltă conceptul de sustenabilitate corporativă și se extins numărul  

părților interesate de performanța unei firme (Lozano, 2015). Astfel, 

sistemele de evaluare a performanței au trecut la un nivel tridimensional 

(financiar, social și de mediu) și au oferit firmelor suportul necesar pentru 

gestionarea pe termen scurt, dar și pe termen lung (Searcy, 2012). 

Metodele moderne de evaluare a performanțelor, combinând indicatori de 

performanță financiară și nefinanciară, permit evaluarea performanței atât 

cantitativ, cât și calitativ (Narkunienė și Ulbinaitė, 2018). Principalele 

metode moderne de evaluare a performanței sunt detaliate în continuare. 

1. Primele metodele moderne de evaluare a performanței sunt 

construite în jurul a patru repere: valoarea economică adăugată (economic 

value added – EVA); costurile de bază ale activității (ABC); valoarea de 

piață adăugată (MVA); valoarea adăugată pentru acționari (SVA).  

EVA, ca măsură de performanță,  a fost adoptată pentru a măsura 

progresul, pentru a motiva oamenii și pentru a crește valoarea pentru 
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acționari (Stern Value Management, 2016). Utilizarea practică a metodei 

obligă la cunoașterea anumitor aspecte (Avasilcăi, 2001): a) luarea în 

considerare atât a activelor circulante, cât și a celor fixe; b) 

particularitățile determinării capitalurilor și costurilor asociate. EVA 

diferă de alte valori de performanță tradiționale prin faptul că măsoară 

toate costurile administrării unei afaceri și se focalizează pe controlul 

timpului de producție, al costurilor operaționale și al capitalului (Daraban, 

2017). A fost considerat unul dintre cei mai apreciați indicatori deoarece 

contribuie la creștea rentabilității acțiunilor companiile cotate (Behera, 

2020), permite realizarea funcțiilor manageriale de monitorizare, 

planificare și semnalizare a schimbărilor strategice (Alam și Nizamuddin, 

2012), asigură armonizarea intereselor părților implicate în crearea de 

valoare (Hasani și Fathi, 2012). Dincolo de aprecierile primite, EVA a 

fost considerat un indicator vulnerabil din punct de vedere aplicativ 

datorită nesincronizărilor în sistemele contabile tradiționale, care pot 

genera erori în metodologia de determinare (Ibragimov și Vélez-Pareja, 

2019). Mai mult, s-a semnalat că EVA nu include toate resursele (ex.: 

capitalul de marcă și capitalul uman), nu ține cont de variațiile ciclului de 

afaceri și nu stimulează dezvoltarea patrimoniului unei afaceri (Bhusan 

Sahoo și Kumar Pramanik, 2016). 

Valoarea de piață adăugată (MVA – market value added) permite 

evaluarea performanței nu doar din perspectivă organizațională (internă), 

ci și din perspectivă externă. Dezvoltarea MVA (plecând de la EVA) a 

marcat extinderea ariei de interes pentru managementul performanței de 

la stakeholderi efectivi la stakeholderi potențiali, de la valoare contabilă 

la valoare reală, respectiv, de la valoarea istorică la valoarea previzionată. 

Legăturile dintre EVA și MVA oferă managerilor suportul pentru luarea 

deciziilor care să creeze și să maximizeze bogăția acționarilor. O valoarea 

mai mare a primului indicator (EVA) indică rezultate mai bune și o 

performanță mai mare, ceea ce crește posibilitatea de a plăti dividende 

mai mari și un preț mai mare pentru acțiunile cotate pe piața de capital 

(Bhasin, 2017). 

Autorii români s-au concentrat pe evaluarea măsurii în care EVA 

răspunde preocupărilor managerilor privind eficiența utilizării capitalului 

și creșterea valorii firmei. Cercetări empirice și dovezi importante au fost 

furnizate de Siminică et al. (2009), Berceanu et al. (2010), Radneantu et 

al. (2010),  Sirbu (2012),  Tabără și Vasiliu (2012), Brad și Munteanu 

(2012), Trandafir (2015) etc. 

2. Metodele bazate pe managementul calității au scopul de a evalua 

modul în care organizațiile țin pasul cu cerințele părților interesate. Cele 

mai importante metode bazate pe managementul calității sunt: modelul 
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standardelor ISO; modelul european de fundamentare a managementului 

calității; modelul calității serviciilor (SERVQUAL); modelul „six sigma” 

(SMM).  

Modelul standardelor ISO pune în centrul atenției orientarea către 

client și evaluarea satisfacției acestuia pentru o îmbunătățire continuă. 

Cercetarea performanței este un obiectiv al studiilor centrate pe 

standardele internaționale de management, alături de alte teme mai 

complexe precum: strategie, performanță și inovare; sustenabilitate și 

responsabilitate socială; motivații, beneficii și dificultăți în implementare, 

precum și gândire bazată pe maturitate (Kauppila et al., 2015). Studiile 

empirice  (Benner și Veloso, 2008; Corbett et al., 2005, Heras et al., 2002) 

au arătat că certificarea ISO 9001 atrage o serie de beneficii, inclusiv 

perspectiva creșterii performanței financiare. Beneficiile pot fi interne 

(calitate, productivitate și eficiență îmbunătățite) și externe (acces la noi 

piețe, creștere a cotei de piață și a vânzărilor, care, în final, ar putea duce 

la creșterea performanței financiare) (Ionaşcu et al., 2017). În 

contradictoriu, alte studii au relevat că unele companii urmăresc 

certificarea ISO 9000 în alte scopuri decât cele legate de clienți, 

competitivitate și performanță financiară (Morris, 2006; Duarte et al., 

2011).  

Echivalentul european pentru ISO 9001 este furnizat de Fundația 

Europeană pentru Managementul Calității, care a introdus un model 

propriu (prescriptiv) – concentrat pe relațiile de tip cauză-efect care 

creează valoare pentru clienți (Scheiblich et al., 2017) – al cărui obiectiv 

a fost promovarea calității pentru dobândirea avantajului competitiv 

(EFQM, 2011). Calvo et al. (2014) au evidențiat faptul că modelul EFQM 

cuprinde practici hard  și soft, iar realizarea unei performanțe superioare 

depinde de aplicarea ambelor tipuri de practici. Calvo-Mora et al. (2015) 

au arătat că factorii sociali TQM reprezintă piloni importanți pentru 

succesul sistemului de calitate, având rol de predictori ai performanței 

operaționale. Gomez et al. (2015, 2017) au arătat că este foarte important 

să se înțeleagă relațiile din cadrul modelului EFQM pentru ca managerii 

să adopte cele mai bune decizii pentru a obține rezultatele dorite (de ei 

dar și de alte părți interesate); analizând un eșantion de 199 de firme 

spaniole (intervievând managerii acestora). Corredor și Go (2011) 

consideră implementarea modelului EFQM ca fiind un proces pe termen 

lung,  rezultatele fiind vizibile abia după doi ani de la implementarea sa.  

Acest model asigură o serie de beneficii (Gomez et al., 2017) și 

reprezintă un răspuns credibil și holistic la criză (Kaufmann și Șerban, 

2011), facilitând reziliența organizațională. Autorii români (Serban și 

Ghenta, 2009) au relevat că modelul EFQM învață managerii să măsoare 
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și să evalueze continuu progresul organizației pe care o conduc, facilitând 

o orientare pe termen lung (Bordean et al., 2013), vizate fiind dezvoltarea 

parteneriatelor, orientarea către client și dezvoltarea resurselor umane. 

Modelul Six Sigma are ca obiectiv identificarea și eliminarea 

slăbiciunilor proceselor de afaceri (inclusiv a cauzelor lor) prin 

concentrarea atenției asupra performanțelor legate de satisfacerea 

nevoilor consumatorilor (Drohomeretski et al., 2014). A fost asociat unei 

strategii de afaceri care permite creșterea productivității și reducerea 

timpilor și a costurilor de producție. Modelul propune o metodologie de 

îmbunătățire continuă, cu scopul de a reduce costurile (asociate 

defectelor) și risipa (prin evitarea / minimizarea activităților fără valoare 

adăugată) și de a crește valoarea pentru consumatori și companii (Siregar 

et al., 2019) prin minimizarea variațiilor de proces și prin îmbunătățirea 

capabilităților în procesele de fabricație. 

Lean, Six Sigma și varianta sa îmbunătățită Lean Six Sigma sunt 

metode diferite dar care au ca obiectiv comun livrarea unui produs cu o 

valoare superioară.  Munteanu (2017) a analizat beneficiile acestei ultime 

variante și a opinat că eforturile de îmbunătățire a cadrului de 

implementare a Lean Six Sigma în România este o necesitate și o condiție 

(pe termen lung) pentru creștere și competitivitate. 

Metodologia Six Sigma și-a dovedit aplicabilitatea în diferite 

domenii, precum industria auto (Desai, 2006), industria textilă (Karthi et 

al., 2013; Das et al., 2007), industria serviciilor (Dreachslin și Lee, 2007; 

Kumar et al., 2008). În România, cercetările au vizat îmbunătățirea 

procesului de asamblare (a unui instrument de lucru) (Pungă et al., 2016), 

îmbunătățirea proceselor de curierat  (Drăgulănescu și Popescu, 2015), 

creșterea competitivității organizațiilor agricole (Brutu, 2014). 

Dezavantajul metodei decurge din faptul că nu se pot identifica și 

delimita, general valabil, un set de indicatori de control semnificativ al 

calității (Narkunienė și Ulbinaitė, 2018). Deși s-a bucurat de popularitate 

în creștere și de rezultate semnificative (prin aplicarea la nivelul 

diferitelor firme), se apreciază că modelul Lean Six Sigma nu reușește 

mereu să ofere rezultatele preconizate (Drăgulănescu și Popescu, 2015). 

3. Metodele bazate pe teoria relațiilor cauzale identifică și 

modelează principalii factori care afectează performanța. Cele mai 

reprezentative modele sunt: metoda factorilor critici de succes și modelul 

rezultate-factori. Urmărirea factorilor critici de succes este premisa 

atingerii obiectivelor strategice, indicând cauzele succesului, respectiv, 

măsurile necesare pentru obținerea succesului. Tuan (2021) atrage atenția 

că factorii de succes pot fi buni sau răi și se pot inhiba reciproc. În aceeași 

perspectivă, Raravi et al. (2013) consideră că factorii critici de succes sunt 
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elemente esențiale ale unei strategii, care pot afecta performanța unei 

organizații atât în direcție negativă, cât și pozitivă. Cei mai importanți 

factori de succes care au impact asupra performanței au fost identificați 

și analizați de Sanjarifard et al. (2013)– concentrarea pe clienți și angajați, 

măsurarea performanței, utilizarea informațiilor, managementul 

proceselor, strategia calității, relația cu furnizorii, instruirea și educația, 

benchmarking-ul și comunicarea și analizați de Sanjarifard et al. (2013) 

și  Smania și Mendes (2020) și Smania și Mendes (2020) – implicarea 

clienților, orientarea pieței, integrarea inter-funcțională, colaborarea 

partenerilor, strategia, colaborarea furnizorilor, capitalul uman, 

implicarea angajaților din prima linie, leadership-ul, tehnologia 

informației și comunicarea, tehnologia, cultura organizațională, suportul 

managementului de vârf etc.  

4. Metodele bazate pe evaluarea proceselor de afaceri care au 

primit cea mai mare atenție au fost: modelul de referință pentru 

operațiunile lanțului de aprovizionare și piramida de evaluare a 

performanței. Piramida evaluării performanței are ca scop conectarea 

strategiei organizaționale cu activitățile / operațiunile sale (Tangen, 

2004). Piramida este organizată pe patru niveluri care contribuie la 

realizarea eficacității externe a organizației și, simultan, a eficienței 

interne. Obiectivele pentru implementarea viziunii companiei sunt 

evaluate, pentru fiecare nivel ierarhic, de sus în jos, iar măsurile pentru 

realizarea obiectivelor sunt definite de jos în sus. Metoda prezintă o serie 

de avantaje precum: viziunea ierarhică asupra evaluării performanței și 

legarea obiectivelor de indicatorii de performanță operațională (Kurien și 

Qureshi, 2011); realizarea unui echilibru în care se măsoară satisfacția 

părților interesate (Sorooshian et al., 2016). Metoda a fost criticată 

deoarece nu oferă suport pentru identificarea indicatorilor cheie de 

performanță, nu specifică forma măsurilor și nu integrează în mod explicit 

conceptul de îmbunătățire continuă (Striteska și Spickova, 2012). 

5. Metodele bazate pe echilibrarea sistemului sunt strâns legate de 

viziunea și strategia firmei și valorifică atât indicatori financiari, cât și 

nefinanciari. Cele mai cunoscute metode sunt: tabloul de bord echilibrat 

(Balance Score Card – BSC) și  modelul prismei de performanță. 

Tabloul de bord echilibrat este un instrument al managementului 

performanței care transpune misiunea și viziunea unei companii în 

obiective și valori specifice (Kaplan și Norton, 1992) și care permite 

descrierea, implementarea și gestionarea strategiei la toate nivelurile (de 

la cel de top până la nivelurile inferioare ale structurii organizaționale) 

(Sorooshian et al., 2016). Acest algoritm de transpunere îmbunătățește 

comunicarea internă și externă și permite monitorizarea performanței din 
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patru perspective (a clienților, a afacerilor interne, a inovării și învățării 

și a situației financiare). În cadrul fiecărei perspective există patru repere 

importante: obiectivele strategice, sistemul de indicatori, țintele și 

inițiativele (activitățile).  

Un tablou de bord este „echilibrat” atunci când are o combinație 

optimă de perspective financiare și nefinanciare, de măsuri externe și 

interne și un set relevant de indicatori de performanță (financiari și non-

financiari). Echilibrul este dependent de gradul de corelare al 

indicatorilor-cheie de performanță cu strategia organizațională. În 

încercarea de a evidenția veleitățile metodelor bazate pe echilibrarea 

sistemului, literatura de specialitate prezintă BSC astfel: un model 

important în sistemul de management al performanței datorită avantajelor 

inerente sistemului de măsurare, care se concentrează asupra situațiilor 

prezente și viitoare (Sorooshian et al., 2016); un model integru, cu accent 

pe strategie, care denotă maturitate și care permite adoptarea globală la 

nivelul firmelor (Petera, et al., 2012); un instrument analitic eficient 

utilizat în domeniul managementului strategic, axat pe crearea de 

oportunități competitive mai largi (Krylov, 2018). 

Conform aprecierilor predecesorilor în cercetare, BSC a fost 

considerat unul dintre cele mai utilizate instrumente de management 

(Rigby, Bilodeau, 2015). Aspectele imputabile acestui model sunt: 

dificultatea construirii unui set de indicatori-cheie prin a căror 

monitorizare să se obțină cel mai bun rezultat al sistemului; 

reprezentativitate limitată (deoarece nu exprimă interesele tuturor părților 

interesate); lipsa de angajament și conducere pe termen lung; lipsa de 

conștientizare a angajaților sau eșecul de a comunica informații tuturor 

angajaților; utilizarea ca un instrument de control mai degrabă decât un 

instrument de îmbunătățire (Striteska și Spickova, 2012). 

În ceea ce privește contribuțiile autorilor români, se remarcă 

cercetările realizate de: Stefănescu și Silivestru (2012), care oferă un 

model de BSC pentru Institutul Național de Statistică; Chițu și Opriș 

(2014), care au analizat BSC la nivelul unei societăți de leasing;  Bostan 

și  Grosu (2011), care oferă o viziune generală asupra evaluării 

performanței și a sistemului de audit al managementului și propune un 

model BSC pentru un grup de afaceri; Avasilcăi S. (2001 și 2014b) care 

au opinat că modelul suferă pentru că se focalizează pe aspecte critice, 

pentru că limitează numărul măsurilor de performanță, dar și pentru că 

utilizează măsuri financiare tradiționale.  

Modelul prismei de performanță (PP) evaluează performanța 

companiei din cinci perspective: a) satisfacția grupurilor interesate; b) 

contribuția grupurilor interesate; c) strategia; d) procesele, respectiv 
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deciziile pentru implementarea strategiei; e) posibilitățile / capabilitățile 

– asociate abilităților grupurilor, oamenilor, tehnologiilor, infrastructurii 

etc. A fost considerat un model original deoarece a încorporat în analize 

un reper care a fost neglijat anterior – contribuția grupurilor interesate 

de succesul companiei. Principalele dezavantaje care au fost asociate 

acestui model sunt: dificultatea aplicării modelului și dificultatea de a 

încorpora în evaluare toți factorii determinanți. Alți autori au arătat că, 

deși s-a dezvoltat pe punctele forte ale sistemelor anterioare, modelul nu 

poate fi considerat cu mult mai bun deoarece nu a fost validat din punct 

de vedere practic (Salem et al., 2012). 

6. Metodele multicriteriale de evaluare a performanței s-au 

dezvoltat pe fondul divergențelor privind combinațiile de indicatori deja 

utilizați; la un moment dat, unii indicatori pot fi mai buni, alții mai slabi 

ceea ce îngreunează concluzia cu privire la nivelul general de performanță 

(dacă s-a ameliorat sau s-a deteriorat). Metodele multicriteriale au fost 

clasificate din punct de vedere al complexității lor astfel:  metode simple 

(bazate pe media geometrică, respectiv, ponderarea cumulativă simplă); 

metode complexe (TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE, VIKTOR, 

COPRAS) (Tamașiūnienė et al., 2006).  

7. Sistemele avansate și integrate de evaluare a performanței au 

fost fundamentate pentru a oferi o alternativă mai bună la modelele 

anterioare. De exemplu, cadrul performanței multidimensionale dinamice 

s-a dorit a fi o alternativă mai bună la BSC (Yadav și Sagar, 2013), cadrul 

integrat de măsurare a performanței a fost conceput ca instrument de 

evaluare a relevanței diferitelor măsuri care sunt deja utilizate în cadrul 

sistemului de management al performanței (Medori și Steeple, 2000), 

cadrul de măsurare a performanței pe baza decalajelor permite utilizarea 

atât a datelor cantitative, cât și a celor calitative (Eleren, 2009), sistemul 

bazat pe modelele de maturitate a fost dezvoltat pentru ingineria 

afacerilor, considerându-se că poate contribui la identificarea și 

îmbunătățirea capabilităților cheie care susțin performanța, calitatea și 

rentabilitatea organizației. 
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3. PERFORMANȚA FINANCIARĂ – REPER IMPORTANT 

PENTRU MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI 

 

Plecând de la cele trei perspective de abordare a performanței 

(financiară, socială și de mediu) detaliate în capitolul întâi al tezei și 

ținând cont de tema de cercetare asumată, cercetarea privind stadiul 

cunoașterii în domeniu a fost orientată către performanța financiară. 

Acest capitol a fost construit pentru a răspunde următoarelor obiective de 

cercetare: revizuirea literaturii privind conceptul de performanță 

financiară; identificarea indicatorilor de apreciere a performanței 

financiare; evaluarea modului de integrare a performanței financiare în 

arhitectura metodelor de măsurare a performanței; analiza factorilor 

determinanți ai performanței financiare. 

Majoritatea studiilor abordează performanța financiară din 

perspectiva măsurii în care obiectivele financiare ale organizației sunt 

atinse (Padachi, 2006; Ekundayo et al., 2020), context în care rezultatele 

sunt exprimate în termeni monetari (Chen et. al., 2016). Conform 

aprecierilor lui Kirby (2005), în materie de performanță corporativă sunt 

puține studii care utilizează definiții și măsuri consistente. Un studiu 

realizat recent (Tudose și Avasilcăi, 2020) relevă că s-a diminuat interesul 

cercetătorilor pentru definirea performanței financiare. În lipsa unei 

conceptualizări complete și unanim acceptate a artefactului original 

(performanța), literatura de specialitate rămâne incompletă și în 

clarificarea conceptului de performanță financiară.  

Revizuirea de literatură care a stat la baza cercetărilor proprii a 

făcut posibilă identificarea a două direcții de abordare a performanței – 

retrospectivă și prospectivă (Tudose și Avasilcăi, 2020). Analizată 

retrospectiv, performanța financiară arată: cât de eficace și eficientă este 

o organizație în atingerea obiectivelor sale (Kurniaty et al., 2018); 

capacitatea companiei de a gestiona și utiliza eficient resursele de care 

dispune (Mahrani și Soewarno, 2018; Orozco et al., 2018), respectiv, 

eficacitatea și eficiența managementului în utilizarea resurselor 

companiei (Egbunike și Okerekeoti, 2018); capacitatea companiei de a 

valorifica cota de piață (Orozco et al., 2018); dimensiunea rezultatelor 

unei companii, rezultate obținute într-o perioadă favorabilă (Batchimeg, 

2017). Analizată prospectiv, performanța financiară reflectă capacitatea 

unei companii de a crea valoare economică (Orozco et al., 2018), de a 

maximiza bogăția acționarilor / fondatorilor săi (Baker et al., 2001), de a 

atrage și genera câștiguri pentru investitori (Suhadak et al., 2019 Kurniaty 

et al., 2018, Al-Sa'eed, 2018), de a contribui la economia unei țări, în 

general (Naser și Mokhtar, 2004). Prin urmare, performanța este 
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dinamică, necesită judecată și se bazează pe un model cauzal care descrie 

modul în care acțiunile curente pot afecta rezultatele viitoare (Lebans și 

Euske, 2006). 

Studiile care s-au centrat pe analiza performanței au delimitat patru 

generații de indicatori financiari utilizați în evaluarea performanței 

financiare: marja profitului (Reddy et al., 2010, Nguyen et at., 2020);  

rata de creștere a profitului; ratele de rentabilitate – rentabilitatea 

activelor; rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea investițiilor;  

indicatorii care măsoară crearea de valoare, pentru companie și pentru 

acționari. Utilizarea valorii economice adăugate aduce ca element de 

noutate ajustarea profiturilor operaționale nete cu valoarea absolută a 

costului capitalului investit (Stern Value Management, 2016; Al-

Awawdeh și Al-Sakini, 2018; Durišov et al., 2019). Valorificând și 

informațiile pieței, s-a trecut la determinarea valorii de piață adăugate, 

care arată măsura în care managementul firmei utilizează eficient 

resursele financiare (Gupta și Sikarwar, 2016). În completarea acestor 

indicatori, pentru evaluarea performanței financiare s-au utilizat și alți 

indicatori, precum: a) fluxul de numerar liber (Wang, 2010; Alawneh și 

Daraghma, 2020); b) rentabilitatea fluxului de numerar al investiției 

(Durišov et al., 2019). 

În literatura de specialitate, metodele și tehnicile de măsurare a 

performanței sunt grupate pe două paliere: metode tradiționale și metode 

moderne. Elementele care permit încadrarea pe cele două paliere sunt: 

aspectul temporal (respectiv momentele care au marcat fundamentarea și 

testarea empirică); fațetele / dimensiunile performanței (metodele 

tradiționale sunt centrate pe performanța financiară; metodele moderne 

extind progresiv aspectul multidimensional al performanței către părți 

interesate, calitate, mediu, sustenabilitate etc.). 

În cadrul metodelor tradiționale, măsurarea performanței s-a bazat 

cu prioritate pe valorificarea informațiilor financiare disponibile în 

rapoartele și documentele de sinteză. Curtis et a. (2020)  au subliniat că 

ratele (obținute prin prelucrarea informațiilor din declarațiile financiare) 

sunt instrumente de explorare a diferitelor aspecte ale bunăstării 

economice a unei firme. Cele mai importante rate financiare sunt: ratele 

de lichiditate, de solvabilitate și de evaluare a eficienței activității, ratele 

de rentabilitate și ratele de creștere a activelor (Castelnuovo și Pellegrino, 

2018; Ardian et al., 2021; Susanti et al., 2021),  

Analiza pe baza ratelor financiare facilitează luarea deciziilor în 

funcție de interesul care este pus pe primul loc. La nivelul unei afaceri 

poate prima interesul managerilor / al acționarilor / al creditorilor, sau 

interesul clienților, angajaților, autorității de guvernare sau chiar al 
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societății (Dinu și Vintilă, 2017).  

În cadrul metodelor moderne de măsurare a performanței, alături 

de ratele anterior detaliate s-au utilizat și alți indicatori de natură 

financiară și non-financiară (tabel 3.1.). 

 

Tabelul nr. 3.1. Sinteză privind indicatorii de apreciere a 

performanței financiare  

Metode moderne 

Indicatori încorporați Efecte asupra 

performanței 

financiare 
economico-

financiari 
de altă natură 

Metode contabile EVA, MVA, SVA - efecte directe 

Metode bazate 

pe 

managementul 

calității 

costuri (de producție 

și desfacere), 

vânzări, 

rentabilitatea 

vânzărilor 

tehnici, estetici, de 

utilizare și sociali 

efecte indirecte (prin 

creșterea vânzărilor 

și marja profitului) 

Metode bazate 

pe relații cauzale 

rentabilitate, 

lichiditate, eficiență 

și venituri 

factori critici de 

succes 

efecte indirecte (prin 

creșterea 

competitivității) 

Metode bazate 

pe evaluarea 

proceselor 

rentabilitate,  fluxuri 

de numerar,  

cotă de piață 

calitatea, livrarea, 

timpul de producție 

și costurile 

efecte directe și 

indirecte (prin 

satisfacția clientului, 

flexibilitatea afacerii 

și productivitate) 

Metode bazate 

pe echilibrarea 

sistemului 

 

eficiența, valoarea 

economică adăugată, 

rentabilitatea, marja 

profitului, volumul 

și structura 

vânzărilor, creșterea 

veniturilor 

indicatori asociați 

perspectivei 

clienților, a 

proceselor interne, a 

învățării și inovării 

efecte directe 

(perspectiva 

financiară este 

prioritară 

comparativ cu 

celelalte trei 

perspective) 

Metode multi-

criteriale 

rentabilitate, costuri, 

eficiența utilizării 

activelor 

simpli/complecși 

(cantitativi și 

calitativi) 

efecte directe și 

indirecte (prin 

evaluarea cantitativă 

și calitativă a 

proceselor) 

Sistemele 

avansate și 

integrate de 

evaluare a 

performanței 

costuri, rentabilitate  

calitate, flexibilitate, 

timp, livrare, creștere 

viitoare 

efecte directe și 

indirecte (prin 

evaluarea satisfacției 

și a capabilităților 

cheie) 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Factori determinanți ai performanței financiare sunt grupați pe 

două paliere: factori interni (specifici firmei) și factori externi (specifici 
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industriei și/sau economiei naționale). Prin urmare, în cadrul prezentei 

cercetări s-a plecat de la premisa că performanța financiară depinde 

variabile micro și macroeconomice. Variabilele microeconomice – 

precum: structura de finanțare, produsul / serviciul, costurile factorilor de 

producție, calitatea, cultura organizațională etc.) – determină poziția unei 

companii în mediul său concurențial.  Variabilele macroeconomice – 

precum rata inflației, gradul de îndatorare al economiei, rata de creștere 

economică etc. – au un impact direct / indirect, pozitiv / negativ asupra 

performanței financiare, în funcție de tendințele / contextul economiei 

naționale / internaționale. 

Contribuții pe linia identificării factorilor determinanți ai 

performanței financiare au fost aduse de: 

- Capon et al. (1990), care au considerat mai importanți următorii 

factori: concentrarea industriei, creșterea activelor și vânzărilor, cota de 

piață, dimensiunea firmei și intensitatea investițiilor; 

- Pantea et al. (2014), care au opinat că se acordă puțină atenție 

poziției competitive a firmei, respectiv, factorilor interni firmei;  

- Dinu și Vintilă (2017), care au grupat factorii determinanți pe 

trei paliere (factori interni, factori ce țin de mico- și macro-mediul 

afacerii. 

Pentru a afla stadiul actual al cunoașterii în materie de determinanți 

ai performanței financiare s-au consultat cele mai recente cercetări (45 

articole publicate în perioada 2014-2019) atât ale autorilor români, cât și 

a celor străini. Rezultatele acestor cercetări au relevat următoarele 

(Tudose și Avasilcăi, 2020): 

a) autorii români au inclus în lista factorilor determinanți ai 

performanței financiare capitalul intelectual (Anghel et al., 2018), 

tehnologiile informaționale (Dumitru et al., 2015), sustenabilitatea 

(Dutescu et al., 2014), certificările ISO și OHSAS (Ionașcu et al., 2017), 

structura conducerii (Ionașcu et al., 2018; Muller et al., 2014); bunele 

practici (Muller et al., 2014), structura capitalului și riscurile asociate 

(Nenu et al., 2018), responsabilitatea corporativă (Siminică et al., 2015; 

Vuță et al., 2019);  

b) autorii străini au analizat performanța corporativă în relație cu: 

- structura capitalului (Batchimeg, 2017; Mehmood et al., 2019), 

structura acționariatului (Taebi Noghondari, Noghondari, 2017; Al-

Sa'eed, 2018), dimensiunea și structura consiliului de administrație 

(Pletzer et al., 2015; Dobija și Kravchenko, 2017; Palaniappan, 2017; 

Orozco et. al., 2018; Kurniaty, et al., 2018; Khan și Subhan, 2019; 

Pucheta-Martinez și Garcia-Meca, 2019), dimensiunea și structura 
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resursei umane (Odrizola și Baraibar-Diez, 2018), reputația membrilor 

(Orozco et. al., 2018); 

- sustenabilitatea afacerii (Hussain et al., 2018; Sroufe și Remani, 

2018; Xu și Wang, 2018); performanța mediului (Manrique și Martí-

Ballester, 2017); strategiile de mediu (Pizzi, 2018); practicile de 

management privind calitatea și mediul (Arda et al., 2019); sistemele de 

management al mediului (Neeveditah, 2017); 

- inovarea (Ho et al., 2018; Saliba de Oliveira et al., 2018) și 

capacitatea de inovare (Donkor et al., 2018; Sjödin et al., 2019); 

- responsabilitatea socială corporativă (Lin et al., 2015; Mahrani și 

Soewarno, 2018; García-Sánchez și Martínez-Ferrero, 2019), guvernanța 

IT (Hamdan et al., 2019); 

- orientarea către piață (Kiessling et al., 2016; Ho et al., 2018); 

riscul de piață (Kassi et al., 2019), factori macroeconomici (Egbunike și 

Okerekeoti, 2018); 

- lobby-ul corporatist (Lin, 2019), practicile de leadership 

(Suriyankietkaew și Avery, 2016), cultura organizațională (Chatman et 

al., 2014), caracteristicile companiilor (Egbunike și Okerekeoti, 2018), 

diversificarea produselor (Mehmood et al., 2019); 

- managementul strategic al costurilor (Henryi et al., 2016), auditul 

calității (Khan și Subhan, 2019), creditul verde și eficiența operațională 

(Luo et al., 2017); 

- inteligența emoțională și stilul antreprenorial (Naude et al., 2014),  

capitalul intelectual (Xu și Wang, 2018). 

Cercetarea a relevat că, din cele 45 de studii analizate, doar cinci 

sunt focalizate pe relația de determinare între structura de finanțare și 

performanța financiară. De exemplu, o lucrare aparținând autorilor 

români (Nenu et al., 2018) a analizat relația dintre structura capitalului, 

riscul și performanța financiară și a evaluat impactul următorilor factori 

determinanți: rata datoriei pe termen scurt, rata datoriei pe termen lung, 

dimensiunea firmei, tangibilitatea activelor, oportunitățile de creștere, 

rata de impozitare efectivă, rata reinvestirii, rata lichidității, capitalizarea 

pieței, deprecierea activelor (amortizarea).  

Lucrările aparținând autorilor străini analizează performanța 

financiară din perspectiva diferiților indicatori care reflectă structura 

finanțării: structura financiară (Batchimeg, 2017; Mehmood et al., 2019); 

rata oficială de creditare anuală (Egbunike și Okerekeoti, 2018); levierul 

financiar (Kassi et al., 2019, Pucheta-Martinez și Garcia-Meca, 2019); 

creditul verde (Luo et al., 2017). Variabilele de control introduse în 

analiză au fost evaluate prin indicatori specifici, precum: rata îndatorării 

(Nenu et al., 2018, Al-Sa'eed, 2018; Xu și Wang, 2018), levierul 
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(Egbunike și Okerekeoti, 2018), raportul datorii/venituri și datorii/active 

(Kassi et al., 2019), dimensiunea datoriilor (Luo et al., 2017). 

Din punctul de vedere al metodologiei de cercetare a factorilor 

determinanți ai  performanței financiare s-a observat următoarele (Tudose 

și Avasilcăi, 2020): a) predomină cercetările pe eșantioane de dimensiuni 

medii, neomogene din punctul de vedere al domeniului de activitate; b) 

predomină cercetările realizate pe baza datelor culese din surse 

secundare; c) se identifică noi direcții de cercetare; dezvoltarea analizelor 

privind factorii determinanți ai performanței s-a realizat din două 

perspective: extensivă, deoarece sunt identificați noi factori care își pun 

amprenta asupra performanței (proactivitatea mediului, drepturile 

omului, etica părților interesate etc.) și intensivă, deoarece crește gradul 

de complexitate a analizelor; de exemplu, cercetătorii nu se mai rezumă 

doar la a analiza influența anumitor factori (precum inovarea, guvernanța, 

conducerea companiei etc.), ci și atributele asociate lor: oportunități de 

creștere, performanța sustenabilității mediului, eficiența capitalului 

angajat, diversificarea produselor / companiilor, capabilitatea / 

diversitatea conducerii, capabilitățile de inovare etc.  

Ca un corolar al celor anterior formulate, s-a mai semnalat că, 

datorită diversității eșantioanelor / datelor / indicatorilor / modelelor, 

cercetarea a furnizat rezultate mixte și rămâne lipsită de o tradiție de 

replicare sistematică. Deși interesele cercetătorilor au fost convergente 

(măsurarea corectă și creșterea performanței prin exploatarea favorabilă 

a factorilor săi determinanți), studiile au furnizat rezultate mixte, fiind 

dificil de generalizat sau replicat sistematic.  
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4. STRUCTURA DE FINANȚARE – FACTOR 

DETERMINANT AL PERFORMANȚEI FINANCIARE 

 

 

Decizia de finanțare este strâns legată de profitabilitatea și riscul 

afacerii. Finanțarea firmelor a fost și continuă să fie o temă de cercetare 

care a alimentat interesul cercetătorilor și practicienilor. Provocarea 

principală a fost aceea de a identifica variante optime de combinare a 

resurselor de finanțare (proprii și împrumutate, respectiv, interne și 

externe), care să faciliteze creșterea performanței și a valorii  companiei. 

Obiectivele asumate în cadrul acestui capitol sunt: revizuirea literaturii 

privind finanțarea firmei, sinteza teoriilor privind impactul finanțării 

asupra performanței, analiza rezultatelor cercetărilor empirice privind 

impactul finanțării asupra performanței financiare, identificarea 

potențialelor direcții de cercetare empirică. 

Politicile de finanțare sunt cele mai importante elemente asociate 

domeniului financiar. În literatura de specialitate se disting două direcții 

de abordare a modului de structurare a resurselor financiare utilizate 

(Tudose, 2006): structura de finanțare (care ia în calcul toate resursele) și 

structura financiară (determinată doar pe baza resurselor strategice). 

Structura de finanțare – reprezentată de ansamblul complex și coordonat 

al diferitelor surse de finanțare (Baciu et al., 2019) – reflectă maniera în 

care o firmă își finanțează activele. În general, este apreciată prin 

ponderea datoriilor și a capitalurilor proprii în total finanțare.  

În literatura de specialitate privind finanțarea pe termen scurt și 

impactul său asupra performanței se remarcă teorii precum:  

- teoria finanțării prudențiale; dovezi empirice și argumente cu 

privire la deținerea numerarului sunt oferite de  Singh și Misra (2019), 

Boubaker et al. (2015), Keynes (2016); Chireka și Fakoya (2017); 

- teoria avantajelor finanțării pe baza creanțelor; dovezi empirice 

și argumente cu privire la avantajele/dezavantajele finanțării pe baza 

creanțelor sunt oferite de Van Der Wijst și Hol (2002), Garcia-Teruel și 

Martinez-Solano (2010), Tudose et. al. (2020); 

- teoria ierarhizării surselor de finanțare; această teorie a fost mai 

amplu dezvoltată în cadrul analizei finanțărilor strategice; 

- teoria fluxurilor de numerar gratuite (Drobetz et al., 2010). 

Teoriile centrate pe finanțarea strategică au apărut pentru a 

explica mai în detaliu comportamentul de finanțare al firmei. Având ca 

punct de plecare contestarea neutralității structurii de finanțare, s-au 

dezvoltat noi teorii (integrate în sfera finanțelor moderne) cu ample 

rezonanțe în sfera performanței financiare:  
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1. Teoria compromisului stipulează că o structură de finanțare, care 

pune în balanță avantajele fiscale ale îndatorării cu costurile utilizării 

datoriei, poate fi considerată optimă și maximizează valoarea firmei. Prin 

urmare, îndatorarea are impact pozitiv asupra performanței / valorii 

firmei. Gradul de îndatorare este optim atunci când diferența dintre 

valoarea actuală netă estimată a avantajului fiscal și valoarea actuală netă 

așteptată a costurilor de insolvență este maximizată. Având ca bază de 

fundamentare perspectiva de atingere a ratei țintă a îndatorării s-au 

delimitat două teorii surogat: a) teoria compromisului static (a fost 

criticată deoarece admite că o firmă se află întotdeauna la nivelul optim 

al structurii capitalului); b) teoria compromisului dinamic (care admite că 

trebuie să existe o strategie adecvată pentru a se tinde spre o structură de 

capital țintă). Alegerea între fonduri proprii și împrumuturi presupune un 

compromis între riscul afacerii și riscul financiar (Alarussi și Alhaderi, 

2018); prin urmare, firmele care utilizează împrumuturi mari se confruntă 

cu riscuri mai mari dar au un rating mai bun (Yazdanfar, 2013), în timp 

ce companiile care utilizează mai mult capitalurile proprii tind să opereze 

mai conservator, bazându-se pe fonduri interne. Oliveira și Kayo (2020) 

au arătat că firme sub-îndatorate (supraevaluate și mai puțin profitabile) 

își pot ajusta mai repede structura de finanțare decât firme supra-

îndatorate (subevaluate și mai profitabile).  

2. Teoria ierarhizării surselor de finanțare pleacă de la premisa că 

importantă este ordinea utilizării resurselor de finanțare și nu ponderea 

lor în structura de finanțare. Preferința privind ordinea finanțării este: 

autofinanțare, îndatorare și emisiune de acțiuni. Cercetările au arătat că 

firmele mari se confruntă cu costuri mai mici de selecție adversă (generate 

de asimetria informațiilor) decât firmele mici (în contextul datoriilor 

riscante). În concordanță cu predicțiile teoriei ierarhizării surselor de 

finanțare sunt următoarele rezultate: gradul de îndatorare este invers 

proporțional cu profitabilitatea unei firme (Booth et al., 2001); deficitul 

de finanțare internă afectează semnificativ modificarea nivelului datoriei 

firmei (Myers și Majluf, 1984); firmele  gestionează structura financiară 

în funcție de nevoile lor de finanțare operațională (și nu în funcție de 

obiectivul unei rate de îndatorare care optimizează structura financiară), 

iar flexibilitatea finanțării este un factor determinant important (Denis și 

McKeon, 2012); utilizarea prudențială (chiar restrictivă) a datoriilor este 

o sursă importantă a acestei flexibilități (Oliveira și  Kayo, 2020).  

Diferit de teoria compromisului (care admite modificarea treptată 

a structurii capitalului pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor firmei), 

teoria ierarhizării este fundamentată pe o structură de finanțare 

predefinită. Datorită faptului că teoria ierarhizării surselor de finanțare 
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nu converge către un grad optim de îndatorare, unii autori (Kannadhasan 

et al., 2018; Simatupang et al., 2019) sunt de părere că teoria 

compromisului este mai bună decât teoria ierarhizării, atâta timp cât 

firmele au capacitatea și mijloacele de atingere a gradului de îndatorare 

optim. Pe de altă parte, admițând că – în condiții financiare diferite –  

firma va alege întotdeauna cea mai sigură finanțare (cu cel mai mic risc), 

unii autori (Miglo, 2016) consideră teoria ierarhizării surselor de 

finanțare ca fiind cea mai relevantă teorie care explică corelația dintre 

rentabilitate și structura capitalului. 

3. Teoriile fundamentate pe relația dintre structura capitalului și 

strategia firmei au la bază două clase de modele. Primul model se 

centrează pe relația dintre structura capitalului și strategia de creștere pe 

piața bunurilor și serviciilor. Al doilea este construit pe relația dintre 

structura capitalului și caracteristicile intrărilor și ieșirilor din sistemul de 

producție. Studiile au arătat că: există o relație negativă între levier și 

concentrarea industriei (Kayo și Kimura, 2011); un trend crescător al 

vânzărilor are un efect pozitiv asupra structurii capitalului (Ganguli, 

2013; Yazdanfar și Öhman, 2015); într-o economie concurențială, 

oligopolurile sunt tentate la a fi mai îndatorate decât monopolurile. 

(Brander și Lewis, 1986). 

4. Teoria sincronizării cu piața pleacă de la prezumpția că structura 

capitalului unei firme este produsul deciziilor managerilor care 

monitorizează valoarea firmei pe piața de capital (Oliveira și  Kayo, 

2020). Prețul acțiunilor este un factor semnificativ care trebuie luat în 

considerare în deciziile privind structura capitalului (Ur Rehman et al., 

2017). Această teorie a fost contestată de Hovakimian (2006), care a 

arătat că, pe termen lung, sincronizarea cu piața nu are efecte 

semnificative asupra structurii de capital a firmelor.  

5. Teoria părților interesate pleacă de la premisa că o afacere 

trebuie să creeze valoare pentru toate părțile interesate, ceea ce obligă la 

trecerea de la perspectiva bidimensională (bazată pe contabilitatea în 

partidă dublă) la o perspectivă multidimensională a performanței (bazată 

pe o evidență contabilă care să poată reflecta valoarea din perspectiva 

tuturor părților interesate). Teoria a fost fundamentată pe șase principii 

(San-Jose, et al., 2017) și a atras interesul multor cercetători (Freeman et 

al., 2020) care au semnalat nevoia de adaptare/inovare la nivelul 

instrumentelor de măsurare a performanței (astfel încât acestea să reflecte 

interesele tuturor părților). Soluția pe care o propune este aceea de trecere 

la o contabilitate socială, multidimensională, care să permită nu doar 

înregistrarea tuturor dimensiunilor performanței, ci și realizarea unui 

echilibru distributiv pentru toate părțile interesate.  
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Studiile centrate pe identificarea efectelor finanțării asupra 

performanței și valorii firmei au luat amploare în ultimul timp. 

Rezultatele cercetărilor au fost mixte: 

- o serie de studii au furnizat dovezi empirice în favoarea corelației 

pozitive dintre structura finanțării (respectiv, structura capitalului, 

levierul financiar) și performanța/valoarea companiei (Kayo și Kimura, 

2011; Egbunike și Okerekeoti, 2018, Mehmood et al., 2019); 

- alte studii au furnizat dovezi în favoarea corelației negative 

(Vithessonthi și Tongurai, 2015a; 2015b; Mai et al., 2017; Nenu et al., 

2018; Xu și Wang, 2018; Kassi et al., 2019);  

- unele studii au furnizat rezultate mixte, după cum performanța 

este apreciată prin ROA sau ROE (Al-Sa'eed, 2018); alți autori au arătat 

că impactul levierului este mai semnificativ atunci când performanța este 

apreciată prin valori de piață (Kassi et al., 2019); 

- unele studii au furnizat dovezi mixte după cum, pentru aprecierea 

structurii financiare, se analizează datoriile în funcție de scadențe 

(Prahalathan și Ranjany, 2011); alte studii au adus dovezi mixte după cum 

firmele aparțin unor ramuri sau industrii diferite, având oportunități de 

creștere diferite (San și Heng, 2011; Batchimeg, 2017); 

- studiile care au analizat structura finanțării în funcție de 

dimensiunea firmei au arătat că firmele de talie mică sunt influențate 

negativ de nivelurile mai mari ale datoriei (Jaisinghani și Kanjilal, 2017). 

Tudose și Avasilcăi (2020) au analizat direcțiile de cercetare 

actuale cu privire la relația dintre structura de finanțare și performanța 

financiară și au arătat că studiile s-au orientat către analiza 

interdependențelor dintre factorii interni (structura capitalului, creșterea, 

eficiența operațională, capitalul operațional, diversificarea produselor 

etc.) și performanță (Batchimeg, 2017; Nenu et al., 2018; Xu șiWang, 

2018; Kassi et al., 2019), precum și dintre factorii macroeconomici și 

performanța financiară (Egbunike și Okerekeoti, 2018) etc.  

Deși scopul final al cercetărilor pe această temă a fost același 

(identificarea unei structuri de finanțare optime care să maximizeze 

performanța financiară), rezultatele au fost contradictorii. Cercetările 

empirice au explicat aceste diferențe prin: utilizarea unor indicatori 

diferiți; ecartul mare al valorii firmelor analizate; prezența sau absența 

dificultăților financiare; gradul de îndatorare și scadența datoriilor; 

specificul afacerilor (mici, mijlocii, mari, listate sau nelistate) și 

specificitatea industriilor etc. 
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5. CERCETĂRI EMPIRICE PRIVIND PARTICULARITĂȚILE 

MĂSURĂRII PERFORMANȚEI. DOVEZI PRIVIND 

IMPACTULUI STRUCTURII DE FINANȚARE ASUPRA 

PERFORMANȚEI FINANCIARE A FIRMELOR ROMÂNEȘTI 

 

5.1. Studiu de caz privind particularitățile determinării 

performanței din perspectiva metodelor moderne de măsurare și 

evaluare 

 

Introducere în contextul cercetării. Extinderea numărului părților 

interesate de performanța unei organizații (Lozano, 2015) și creșterea 

interdependențelor la nivelul factorilor determinanți au amplificat 

dificultatea măsurării performanței pentru organizații (Sorooshian et al., 

2016). Acesta este contextul în care măsurarea corectă a performanței a 

devenit o primă condiție pentru creșterea performanței (Taticchi et al., 

2010). Studiul de caz se fundamentează pe premisa că succesul unei 

afaceri depinde atât de calitatea metodelor și tehnicilor de măsurare a 

performanței, cât și de abilitățile managerilor de a implementa cele mai 

adecvate metode. Deși s-au dezvoltat metode din ce în ce mai complexe 

acestea nu au reușit să transpună integrator (științific și practic) atributul 

„multidimensional” al performanței.  

Studiul de caz are un triplu obiectiv: a) prezentarea metodologiei 

de determinarea a valorii economice adăugate (EVA) – adaptată 

contextului economic și fiscal românesc – și evidențierea rolului finanțării 

în asigurarea performanței firmei; b) evidențierea și argumentarea 

aportului strategiilor organizaționale la atingerea obiectivelor de 

performanță; c) analiza dinamică a performanței apreciată prin EVA (și 

evidențierea impactului factorilor săi determinanți). 

Argumente în favoarea utilizării valorii economice adăugate. 

Prin includerea în analiză a costurilor capitalurilor, metoda EVA 

surmontează una din limitele măsurilor tradiționale; aceasta deoarece 

propune determinarea și interpretarea diferenței dintre profitul 

operațional net și costurile de oportunitate aferente capitalurilor investite, 

scopul final fiind acela de a evidenția dacă se creează sau nu valoare. 

Analiza costul capitalului permite îmbunătățirea performanței prin 

strategii specifice. Managerii (preocupați de eficiența utilizării capitalului 

și creșterea valorii firmei) pot realiza patru tipuri de intervenții (Kijewska, 

2016): a) creșterea marjei profitului net (expresie a creșterii eficienței 

activității); b) creșterea vânzărilor; c) diminuarea valorii capitalului 

investit atunci când nu este valorificat integral; d) optimizarea structurii 

capitalului. 
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Metodologia de cercetare. Studiul de caz s-a realizat pe Societatea 

Automobile Dacia, una dintre cele mai rentabile firme înregistrate în 

România. Listată la Bursa de Valori București până în anul 2016, 

societatea a fost delistată în anul 2017 (nu a mai îndeplinit criteriul 

privind numărul acțiunilor distribuite public). Perioada de analiză a fost 

2014-2019. Datele au fost colectate din surse secundare. Indicatorii 

utilizați pentru analiza dinamicii valorii economice adăugate au fost: 

profitul operațional net după impozitare (PON); capitalul investit (CI); 

costul mediu ponderat al capitalului (CMPC). În cadrul analizei, PON a 

fost ajustat ținând cont de amortizarea curentă, cheltuielile de cercetare-

dezvoltare și cele de promovare. Din totalul CI s-au eliminat datoriile care 

nu comportă costuri, activele neafectate activităților operaționale și 

activele care nu sunt aferente perioadei de gestiune, pe de o parte, și s-au 

adăugat cheltuielile de cercetare dezvoltare și cele de promovare, pe de 

altă parte. Metodologia de determinare a CMPC a avut în vedere 

particularitățile diferitelor surse de finanțare și politicile fiscale aferente 

perioadei 2014-2019 (pentru calcularea avantajului fiscal al îndatorării). 

Rezultate și discuții. Primul pas în măsurarea valorii economice 

adăugate este determinarea PON. Rezultatele obținute relevă 

următoarele: în doar șase ani societatea reușește să dubleze profitul brut 

operațional; în ultimii doi ani de analiză profitul brut operațional crește și 

ajunge să reprezinte aproape jumătate din PON. Datorită valorii mari a 

activelor fixe, fondul anual de amortizare este mare (ceea ce asigură 

autofinanțarea firmei). Pe parcursul perioadei de analiză, volumul total al 

activelor corporale nete a crescut cu 45.4%; prin urmare, conform 

studiilor anterioare (Bhusan Sahoo și Kumar Pramanik, 2016), creșterea 

achizițiilor de active fixe ar putea avea un impact negativ asupra 

performanței evaluate prin EVA.  

Al doilea pas în măsurarea performanței pe baza valorii economice 

adăugate îl reprezintă determinarea capitalurilor investite și ajustarea lor 

conform rigorilor metodei. Rezultatele relevă că finanțarea societății s-a 

realizat preponderent din capitaluri proprii; în structura internă a 

capitalurilor proprii predomină capitalul social (cu o pondere medie de 

50%) și rezervele (a căror pondere în capitalul propriu a crescut – pe 

seama profitului reinvestit). Capitalul atras din exterior este reprezentat 

de datorii financiare (preponderent contractate în cadrul grupului) și un 

leasing financiar contractat pentru un depozit logistic. Analiza în 

dinamică (pentru 2014-2019) arată o creștere a capitalului investit 

(ajustat) cu 48,19%. Creșterea capitalului investit poate indica o scădere 

a EVA (deoarece CI multiplicat cu CMPC se scade din PON, diminuând 

perspectivele de creștere a EVA). 
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Pentru determinarea costului mediu ponderat al capitalului s-a avut 

ca reper structura financiară strategică. În perioada 2014-2019, 

cheltuielile cu dobânzile au fost integral deductibile. Creșterea costului 

mediu ponderat al capitalului (de la 9.0% în 2014 la 13.2% în 2018, 

respectiv, la 11.1% în 2019), corelată cu creșterea capitalului investit, 

poate fi asociată cu un impact negativ asupra EVA dacă ritmul de creștere 

al PON este mai mic decât ritmul de creștere a costului de oportunitate al 

capitalului investit. Centralizarea rezultatelor obținute în acest pas al 

analizei este redată în tabelul 5.5. 

 

Tabelul nr. 5.5. Valoarea economică adăugată 
Indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PON _ ajustat 

(milioane lei) 1128,03 1118,19 1179,31 1222,46 1614,50 1676,75 

Capital investit 

_ajustat  (mil. lei) 4279,48 4439,99 4700,01 5220,96 5894,91 6341,60 

CMPC (%) 9,0 10,4 10,0 10,7 13,2 11,0 

EVA (milioane lei) 737,56 652,55 703,91 660,15 834,23 978,48 

Variații procentuale 2014 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

PON _ ajustat - -1% 5% 4% 32% 4% 

CI _ajustat   - 4% 6% 11% 13% 8% 

CMPC - 16% -4% 7% 23% -17% 

EVA - -12% 8% -6% 26% 17% 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

În toți cei șase ani ai perioadei analizate (2014-2019) societatea 

înregistrează o EVA pozitivă, ceea ce înseamnă că profitul net operațional 

a fost mai mare decât costurile asociate capitalului avansat în procesele 

de producție. Analizând ritmurile de variație anuală a valorii economice 

adăugate s-a identificat o alternanță  între descreșteri și creșteri anuale.  

Sub aspectul finanțării, datele din tabelul 5.5. oferă o informație 

foarte valoroasă. Performanța (apreciată prin EVA) crește numai în 

condițiile în care ritmul de creștere a rezultatelor (PON) este superior 

ritmului de creștere a capitalului investit. Ecartul mare dintre ritmurile de 

creștere a PON și a capitalului investit acoperă creșterea costului mediu 

ponderat al capitalului. 

I. Scăderea valorii economice adăugate în 2015 față de 2014  (cu 

12%) este explicată de: scăderea PON (-1%);  creșterea valorii ajustate a 

capitalurilor investite (cu 4%); creșterea CMPC (16%).  

II. Creșterea EVA în 2016 față de 2015 (cu 8%) a fost susținută de 

reducerea costului mediu ponderat al capitalului investit (-4%) și de 

creșterea PON cu 5% și a CI cu 6%.  
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III. Scăderea valorii economice adăugate în 2017 față de 2016  (cu 

6%) este explicată prin faptul că ritmul de creștere al PON (4%) este  

inferior ritmului de creștere a capitalurilor avansate în activitatea 

operațională (11%). Un impact semnificativ are și creșterea costului 

mediu ponderat al capitalului pe seama creșterii costului capitalului 

propriu (care reprezintă 84% din totalul finanțărilor).  

IV. Creșterea EVA în 2018 față de 2017 (26%) se datorează 

creșterii consistente al PON (cu 32%) care devansează creșterea 

capitalului investit (13%) și creșterea costului mediu ponderat al 

capitalului (cu 23%). 

V. În anul 2019 față de 2018, creșterea EVA (17%) este temperată 

de creșterea CI (8%) într-un ritm mai accelerat decât creșterea PON (4%), 

chiar și în condițiile reducerii CMPC cu 17%. 

Din perspectivă strategică, având în vedere toți cei șase ani ai 

perioadei de analiză, se remarcă două aspecte importante: a) în fiecare an, 

societatea a majorat capitalul investit; în 2019 față de 2014 a crescut cu 

48%; b) în 2019, față de 2014, profitul operațional net a crescut cu 49%; 

c) EVA se menține pozitivă și în creștere (în 2019 față de 2014 a crescut 

cu 33%). Rezultatele înregistrate sunt consecința următoarelor strategii 

adoptate de companie:  

1. Creșterea eficienței activităților operaționale a fost vizibilă prin 

creșterea profitului brut operațional. Efectele acestei strategii s-au 

concretizat într-o rată medie de creștere al cheltuielilor de exploatare 

(6.8%) inferioară ratei medii de creștere a volumul vânzărilor (7.1%). 

Această strategie s-a fundamentat pe: 

- îmbunătățirea proceselor – gradul de automatizare a liniilor de 

producție a crescut de la 5% la 12%; 

- creșterea eficienței utilizării resurselor materiale, care au fost 

alocate prioritar către produsele cu cea mai mare atractivitate pe piață; în 

anul 2014, un singur model de autoturism (DUSTER) reprezenta 50% din 

totalul producției; la finele anului 2018, ponderea acestui model de 

autoturism (fiind cel mai cerut pe piața UE) ajunge la 79%; 

- creșterea eficienței utilizării resurselor umane – productivitatea 

muncii crește de la 24 de autoturisme/salariat în 2014 la circa 50 de 

autoturisme/salariat în 2019; totodată, producția medie vândută pe 

salariat crește de la 1,35 milioane lei (în 2014) la 1,67 milioane lei (în 

2019).  

2. Creșterea veniturilor din vânzări s-a realizat prin identificarea 

și exploatarea favorabilă a tendințelor pieței și prin răspunsul prompt la 

nevoilor utilizatorilor de autoturisme. Autoturismele, ca produse finale 

livrate pieței, sunt bunuri de valori mari caracterizate de faptul că durata 
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normală de utilizare depășește adesea dublul / triplul duratei de 

amortizare. Conform catalogului privind duratele de utilizare a 

mijloacelor fixe (H.G. nr. 2139/2004), autoturismele au o durată normală 

de funcționare cuprinsă între 4 și 6 ani. În anul 2018, vechimea medie a 

parcului de autoturisme din România a fost de 15,4 ani. Rezultatele s-au 

concretizat în creșterea volumului vânzărilor în interiorul țării. Totodată, 

în fundamentarea strategiei privind vânzările, societatea a ținut cont și de 

complementaritatea în consum a bunurilor pe care le oferă. Achiziția unui 

autoturism obligă la o serie de consumuri complementare. Cel mai 

important este consumul de combustibil. Pentru a ameliora elasticitatea 

ofertei (respectiv, vulnerabilitatea vânzărilor de autoturismelor la 

variațiile prețurilor carburanților), societatea a adaptat liniile de producție 

astfel încât să permită realizarea celui mai vândut model cu trei variante 

de motorizare (motorină, benzină-gaz petrolier lichefiat, benzină). 

Motorizarea exclusiv electrică a fost planificată pentru anul 2021. 

În 2014, 92% din vânzări erau realizate pe piețele externe (63% 

UE, 19% Africa, 11% Asia și 7% America). În doar 6 ani societatea a 

reușit să reducă dependența de piețele externe (volumul vânzărilor din 

exporturi ajungând la 86% în 2019) și s-a focalizat pe piețe mai apropiate. 

Astfel, în 2019,  69% din exporturi s-au îndreptat spre Europa, 12% spre 

Asia, 13% au fost destinate piețelor din Africa, și 6% celor din America. 

Această redefinire a ponderilor piețelor externe este justificată de volumul 

mare al cheltuielilor aferente livrărilor de autoturisme pe diferite 

continente.  

Ca parte a strategiei de vânzări se remarcă și preocuparea pentru 

controlul veniturilor din vânzarea pieselor de schimb. Pentru aceasta s-au 

avut în vedere două repere: a) marja profitului din vânzarea mărfurilor 

(determinat ca raport între veniturile din vânzarea mărfurilor și 

cheltuielile privind mărfurile), care a scăzut la 0.98 în anul 2019 față de 

1.02 în anul 2014 și b) indicele agregat de presiune concurențială. În ceea 

ce privește cel de-al doilea reper, datele furnizate de organismele abilitate 

(Consiliul Concurenței, 2017) relevă o diferență majoră între indicele 

agregat de presiune concurențială pentru producția de autoturisme (sub 

25%) și indicele agregat de presiune concurențială pentru distribuția de 

piese de schimb (48%). Prin urmare, pentru a reduce vulnerabilitățile 

induse de gradul de presiune concurențială a piețelor, societatea nu s-a 

focalizat pe dezvoltarea acestei activități, ceea ce a dus la scăderea 

ponderii veniturilor din vânzarea pieselor de schimb în totalul vânzărilor 

nete (de la 27% în 2014 la 22% în 2019). Totodată, având în vedere 

nivelul ridicat al indicelui agregat de presiune concurențială pentru 
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distribuția de autoturisme (45%), societatea a optat pentru vânzare 

exclusivă prin intermediul dealerilor.   

3. Adaptarea structurii financiare. Deși au costuri mai mari, în 

structura financiară strategică predomină capitalurile proprii. Existența 

unui singur acționar majoritar (Renault deținând 99.43% din acțiuni) a 

facilitat implementarea unei politici consecvente de consolidare a 

capitalurilor proprii (a căror pondere în structura financiară a crescut, pe 

perioada analizată, de la 84.7% la 86.9% în special pe seama profiturilor 

reinvestite) și de dezvoltare a afacerii la nivelul grupului. Consecințele 

acestei politici (concretizate în diminuarea sumelor alocate pentru 

dividende, respectiv, amânarea plății dividendelor cuvenite pentru anii 

anteriori) a fost acceptată de acționarul majoritar tocmai sub premisa 

dezvoltării afacerii și creșterii performanței sale viitoare. Pentru a 

controla și minimiza costurile finanțării, cea mai mare parte a resurselor 

financiare aferente activităților operaționale au fost atrase din cadrul 

grupului. Abia în anul 2018 societatea a încheiat patru contracte de 

factoring fără regres prin care instituțiile de credit își asumau următoarele 

servicii financiare: plata parțială a facturilor (aferente livrărilor) înainte 

de scadență, asigurarea riscului de neplată a debitorului și administrarea 

creanțelor. Utilizarea acestor instrumente financiare, completată cu 

contractarea (înainte de anul 2014) a unui leasing financiar, a făcut ca (în 

2018 față de 2017) costurile datoriei financiare (cu luarea în considerare 

a avantajelor fiscale) să crească cu 27%. În 2019 față de 2018 aceste 

costuri au crescut cu doar 11%. Această strategie de finanțare 

preponderentă din fonduri proprii (fără a valorifica la maxim avantajele 

fiscale aferente îndatorării), chiar dacă a dus la o creștere a costului mediu 

ponderat al capitalului, a facilitat creșterea performanței afacerii 

(apreciată prin EVA). 

Pentru a identifica tendința și semnificația variabilelor incluse în 

analiză s-a determinat rata anuală de creștere compusă (RACC) (tabelul 

5.6) și s-a construit arborele descompunerii influențelor (figura 5.2). În 

cei șase ani de analiză, PON ajustat a avut o rată de creștere anuală 

compusă de 6,83%. În aceeași perioadă, capitalul investit ajustat 

(+6,77%), costul mediu ponderat al capitalului (+3,40%) și activele 

imobilizate (+6,44%) au crescut. Efectul cumulat al acestor modificări s-

a concretizat într-o rată anuală de creștere compusă a valorii economice 

adăugate de 4,82%. Aceste rezultate demonstrează empiric faptul că EVA 

poate crește chiar și atunci când cresc investițiile în active fixe. 
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Figura 5.2. Impactul variației factorilor determinanți ai EVA (apreciat 

prin RACC [%]) Sursa: Prelucrare proprie 

 

Pentru a obține concluzii semnificative privind eficiența 

managementului și tendințele evoluției viitoare, s-au determinat 

tendințele pentru indicatorii analizați (pentru un orizont de prognoză de 6 

ani). Pe baza metodei celor mai mici pătrate, s-a căutat o linie de tendință 

adecvată. Au fost testate tipurile de tendințe care se potrivesc cel mai bine 

setului de date analizate. Figura 5.3. indică faptul că modelul polinomial 

se potrivește cel mai bine cu datele. Estimările realizate pe modelul 

polinomial indică faptul că variația valorii economice adăugate este 

corelată pozitiv cu variația capitalului investit și cu variația   profitului 

operațional net. 

 
a) trend linear 

 
b) trend polinomial 

Figura nr. 5.3. Tendințe privind EVA 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Concluziile studiului de caz. Studiul de caz întărește următorul 

postulat identificat în literatură: EVA, ca măsură de performanță, oferă 

managerilor posibilitatea și motivația de a lua decizii pentru creșterea 

valorii afacerii, atât în interesul acționarilor, cât și al celorlalte părți 

interesate. Deși se concentrează pe aspectele financiare (managementul 

finanțării și managementul performanței financiare), această plasare nu 
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neglijează aspectele nefinanciare. Acuratețea metodei sprijină înțelegerea 

sa de către managerii de la toate nivelurile (inclusiv de către managerii 

non-financiari) și face posibilă măsurarea performanței atât la nivelul 

întregii unități de afaceri, cât și defalcat, la nivel de activități din cadrul 

afacerii, facilitând gestionarea eficientă a activelor (resurselor) și a 

veniturilor. Astfel, evaluarea activităților de producție (consumatoare și 

generatoare de active) pe baza marjei profitului este completată cu 

evaluarea unității de afaceri (pe baza profitului operațional net ajustat) și 

cu evaluarea financiară (care are ca finalitate adecvarea structurii 

financiare și minimizarea costului finanțării afacerii).  

În realizarea cercetării empirice s-a avut în vedere nu doar 

determinarea indicatorilor specifici EVA (pe baza informațiilor istorice), 

ci și prezentarea argumentelor care au stat la baza deciziilor care au dus 

la creșterea performanței. S-a arătat astfel că managementul performanței 

pe baza EVA depinde nu doar de informația contabilă, ci și de maniera în 

care sunt valorificate și informațiile din mediul extern al afacerii. 

Totodată, cercetarea empirică a furnizat dovezi care combat una din 

criticile aduse metodei: aceea că nu stimulează dezvoltarea capitalului 

economic al unei afaceri datorită faptului că achiziția de active fixe are 

impact negativ asupra performanței evaluate prin EVA (Bhusan Sahoo și 

Kumar Pramanik, 2016). S-a arătat că o firmă poate crește EVA chiar și 

în condițiile creșterii capitalului investit dacă: a) ritmul de creștere a 

remunerărilor pretinse de finanțatori este inferior ritmului de creștere a 

profitului operațional net; c) există un consens al finanțatorilor cu privire 

la reducerea nivelului de remunerare curentă în favoarea unor remunerări 

financiare superioare viitoare.  

Nu în ultimul rând, analiza empirică realizată aduce argumente în 

favoarea utilizării EVA ca măsură a performanței. Pentru societatea 

analizată, realizarea unor niveluri superioare de performanță a fost 

posibilă datorită descompunerii misiunii în strategii sincronizate. Privit în 

ansamblu, creșterea capitalului investit a dus la creșterea performanței 

financiare apreciate prin EVA. Din perspectiva structurii de finanțare, 

rezultatele indică faptul că modelul de comportament al acestei societăți 

(în limitele perioadei analizate) corespunde teoriei compromisului (care 

admite că structura de finanțare are un impact pozitiv asupra performanței 

financiare). Deoarece nu se valorifică integral avantajul fiscal al 

îndatorării, iar îndatorarea scade pe parcursul perioadei analizate, viteza 

de ajustare a structurii de finanțare scade de la un an la altul. 
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5.2. Cercetare empirică privind particularitățile măsurării și 

evaluării performanței financiare (ratele financiare vs. EVA) 

 

Problema și întrebările de cercetare. Obiectivele cercetării. O 

evaluare justă a performanțelor organizaționale (care să reflecte interesele 

tuturor părților interesate) depinde de calitatea și utilitatea sistemului de 

indicatori utilizați. Studiile dovedesc faptul că performanța 

organizațională poate fi ameliorată prin utilizarea celor mai adecvate 

instrumente, tehnici și metode de management (Rajnoha et al., 2016b; 

Afonina, 2015). Din punct de vedere practic, una dintre provocările 

managementul performanței o reprezintă selectarea sistemelor de 

indicatori care stau la baza măsurării și evaluării performanței. Aceasta 

deoarece, utilizarea indicatorilor simpli nu oferă o imagine completă a 

performanței, ceea ce obligă la utilizarea unor indicatori mai complecși. 

Datorită modificărilor ce survin la nivelul mediului de afaceri, precum și 

datorită schimbărilor intervenite la nivelul obiectivelor organizaționale, 

unii indicatori au „valabilitate” limitată. Nu în ultimul rând, indicatorii 

pot fi interpretați diferit de părțile interesate.  

Întrebările de cercetare care au stat la baza acestui demers sunt: 1. 

Care sunt particularitățile măsurării performanței financiare?; 2. Ce 

informații furnizează dinamica măsurilor de performanță?; 3. În ce 

măsură se poate asigura comparabilitatea diferiților indicatori de 

performanță?; 4. Există o relație de determinare între diferiți indicatori de 

performanță financiară?; 5. Care sunt variabilele interne care își pun 

amprenta asupra performanței financiare?; 6. Care dintre măsurile de 

performanță sunt sensibile la dinamica indicatorilor macroeconomici? 

Pentru a răspunde acestor întrebări de cercetare s-au asumat 

următoarele obiective operaționale: a) măsurarea și evaluarea 

performanței financiare pe baza rapoartelor financiare și a valorii 

economice adăugate; b) evaluarea interdependențelor dintre aceste 

măsuri de performanță; c) identificarea principalilor factori determinanți 

ai performanței financiare: factori interni (gradul de îndatorare, 

lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă, mărimea companiei) și factori 

externi (rata reală de creștere a produsului intern brut – PIB). Aceste 

obiective operaționale converg obiectivului general asumat: identificarea 

particularităților măsurării performanței financiare prin indicatori 

specifici (pentru un eșantion de societăți din același domeniu de 

activitate) și evaluarea impactului factorilor săi determinanți. 

Eșantionul. Rezultatele studiilor privind EVA pot diferi 

semnificativ nu doar de la o țară la alta (sau de la un sector la altul), ci și 

de la o firmă la alta. Din acest considerent s-a optat pentru o analiză 
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comparativă a performanței financiare pentru un eșantion pilot format din 

trei societăți selectate după următoarele criterii: activează în același 

domeniu de activitate, sunt societăți pe acțiuni și sunt cei mai importanți 

operatori pe piața românească: Automobile DACIA, COMPA S.A., 

UAMT S.A. Perioada de analiză a fost 2010-2019. 

Metodologia de cercetare. Pentru aprecierea performanței 

financiare pe baza ratelor s-au avut în vedere două rate de rentabilitate, o 

rată de îndatorare globală și două rate de lichiditate. Pentru măsurarea 

performanței utilizând EVA s-au realizat trei determinări prealabile: 

PON, CI și CMPC. 

 

Tabelul nr. 5.7. Indicatori utilizați în analiză  
Indicatori Metodologia de determinare 

ROA Profit brut / Total active 

ROE Profit net / Capital propriu 

ÎG Datorii totale / Total finanțare 

LC Active circulante / Datorii pe termen scurt (mai mic de un an) 

LR Active curente / Datorii pe termen scurt, Active curente = Active 

circulante – Stocuri  

Ta Mărimea societății (apreciată prin totalul activelor) 

PON Vânzări – cheltuieli operaționale + amortizarea + costuri de publicitate + 

costuri pentru cercetare dezvoltare – impozitul pe profit 

CI Capitalul investit = capital propriu + capital extern +costuri de publicitate 

+ costuri pentru cercetare dezvoltare – cheltuieli în avans – acțiuni 

deținute – credite acordate 

CMPC Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) = cost Cp * % Cp + cost 

Ce + % Ce 

EVA Valoarea economică adăugată = PON – CMPC* CI 

PIB Rata de creștere a produsului intern brut  

Sursa: elaborare proprie 

 

Pe baza informațiilor culese din surse secundare s-au determinat, 

interpretat și analizat în dinamică indicatorii de apreciere a performanței 

financiare. Rezultatele obținute în cadrul analizei pe baza ratelor au fost 

comparate cu rezultatele analizei pe baza EVA. Pentru a asigura 

comparabilitatea între societăți, ca element de contribuție proprie în 

domeniu, s-a propus ajustarea valorii economice adăugate în funcție de 

totalul activelor deținute de fiecare societate. 

Pentru a identifica relațiile de interdependență dintre EVA și 

indicatorii de performanță determinați pe baza ratelor s-au realizat analize 

de corelație și regresie. Pachetul Data analisys (Microsoft Excel) a fost 

utilizat pentru a realiza analize statistice pentru modelele econometrice 

identificate. Pentru a testa legăturile dintre diferitele măsuri de 
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performanță s-au rulat analize de corelație și regresie (metoda datelor 

panel). Deoarece în perioada analizată s-au înregistrat variații majore a 

indicatorilor macroeconomici, s-a considerat oportună completarea 

profilului de performanță prin analiza sensibilității diferitelor măsuri de 

performanță la variația creșterii economice. Au fost definite trei modele 

care leagă performanța (apreciată prin ROA, ROE și EVA) de variația 

creșterii economice (apreciată prin rata reală de creștere a PIB). 

Rezultate și discuții. Pe baza informațiilor colectate (din surse 

secundare) s-au conturat două profiluri de performanță: unul pe baza 

ratelor financiare și unul pe baza valorii economice adăugate. Rezultatele 

care sunt prezentate în tabelele 5.8 și 5.9. 

Tabelul nr. 5.8. Dinamica măsurilor de performanță (rapoarte) 
 Rate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A
_

D
A

C
IA

 ROA 6.03 6.03 5.22 4.56 5.62 6.73 6.37 3.86 8.14 7.02 

ROE 9.05 7.78 7.80 9.29 10.08 11.78 11.73 12.38 14.73 11.97 

LC 1.39 1.40 1.02 1.08 1.11 1.22 1.12 1.04 1.23 1.20 

LR 1.15 1.20 0.89 1.01 0.95 1.06 0.97 0.90 1.09 1.07 

ÎG 38.19 40.55 44.83 48.83 47.24 47.31 50.06 51.36 47.85 45.56 

            

C
O

M
P

A
 ROA 3.04 4.71 5.31 5.79 6.29 5.43 9.42 7.14 5.75 4.63 

ROE 3.46 5.81 7.55 6.56 7.37 8.54 8.64 9.13 8.05 6.86 

LC 1.49 1.64 1.57 1.97 1.84 1.81 1.64 1.88 2.02 2.24 

LR 0.95 1.09 1.42 1.35 1.05 1.05 0.90 1.05 1.23 1.35 

ÎG 40.93 37.14 39.60 31.19 29.39 43.72 35.42 32.29 34.77 34.37 

            

U
A

M
T

 

ROA 0.48 0.80 2.99 8.17 5.18 3.83 4.97 4.47 1.47 1.18 

ROE 0.67 1.17 4.88 13.28 6.86 5.00 6.58 5.87 1.97 1.61 

LC 1.17 1.08 1.41 1.46 1.45 1.65 1.83 1.70 1.78 2.09 

LR 0.37 0.54 0.93 1.07 1.02 1.24 1.45 1.14 1.15 1.32 

ÎG 52.29 51.87 45.00 43.33 35.83 34.95 35.63 37.77 33.69 34.17 

Sursa: prelucrare proprie 
 

Tabelul nr. 5.9. Dinamica EVA 
Compa 

-nii 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medie 

 EVA (milioane euro) 

DACIA 103.18 109.76 111.35 110.73 152.39 134.82 145.44 136.40 172.36 202.16 137.86 

COMPA 8.28 7.66 7.43 7.17 5.90 5.42 8.19 8.51 8.68 8.52 7.58 

UAMT 0.54 1.06 0.01 1.65 2.46 2.12 1.56 12.94 1.79 0.81 2.49 

 EVA ajustată = EVA / Total active 

DACIA 0.09 0.09 0.08 0.07 0.10 0.09 0.09 0.07 0.08 0.09 0.09 

COMPA 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 

UAMT 0.03 0.05 0.00 0.06 0.10 0.08 0.06 0.40 0.05 0.03 0.09 

Sursa: elaborare proprie 

 

Pe parcursul celor 10 ani, societatea Automobile DACIA 

înregistrează cele mai mari rate de rentabilitate. Cu un grad de îndatorare 

care variază între 38.19% și 51.36% și cu ROE superioară ROA, această 
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societate face dovada valorificării superioare a capitalurilor împrumutate 

(costul dobânzii fiind mai mic decât rentabilitatea internă a afacerii). 

Încadrarea celor două rate de lichiditate în intervalele de referință 

acceptate – [1-2] pentru lichiditatea curentă și [0.65-1] pentru lichiditatea 

rapidă – completează profilul unei performanțe superioare. Societatea 

COMPA înregistrează rate de rentabilitate mai mici; gradul de îndatorare 

variază între 29.39% și 43.72%, iar ROE este superioară ROA; ratele de 

lichiditate depășesc limitele de referință, ceea ce denotă existența unor 

excese de active circulante; creșterea accelerată a creanțelor a reprezentat 

principala cauză a neîncadrării indicatorilor de lichiditate. Societatea 

UAMT înregistrează rate de rentabilitate inferioare, dar cu precizarea că 

– și în acest caz – ROE este superioară ROA (în condițiile unui grad de 

îndatorare cuprins între 33.69% și 52.29%). 

Deoarece EVA se determină ca sumă absolută, comparabilitatea la 

nivelul companiilor pierde din semnificație. Pentru a asigura 

comparabilitatea, s-a raportat EVA la totalul activelor (indicator utilizat 

frecvent pentru aprecierea dimensiunii unei afaceri). Analiza la nivelul 

valorii economice adăugate, ajustată în funcție de valoarea activelor 

angajate de societățile analizate (tabel 5.9), relevă că pentru fiecare 

unitate monetară de resursă utilizată se creează, în medie, 0.09 unități 

monetare de valoare economică – la nivelul societăților DACIA și UAMT 

– și 0.07 unități monetare la nivelul societății COMPA. 

Pentru parcurgerea celei de a doua etape (de evaluare a 

performanței) s-a realizat o analiză la nivel comparativ pentru a stabili o 

ierarhizare a societăților și pentru a emite de opinii cu privire la aspectul 

măsurat (performanța). Analiza din perspectiva ratelor și a EVA (ca 

măsură absolută) indică o ierarhie clară a celor trei societăți: DACIA este 

mai performantă decât COMPA, iar COMPA mai performantă decât 

UAMT. În schimb, comparația se realizează pe baza EVA ajustată, 

clasamentul de performanță se schimbă. Raportat la dimensiunea afacerii, 

societățile DACIA și COMPA prezintă aceeași capacitate de creare a 

valorii economice adăugate. Aceste rezultate confirmă faptul că EVA (în 

varianta ajustată în funcție de dimensiunea firmei) ia în calcul toate 

resursele (Morard și Balu, 2010), măsoară toate costurile administrării 

unei afaceri (Daraban, 2017) și neutralizează diferențele de nivel de risc 

care stau la baza fiecărei unități strategice de afaceri (Mocciaro Li Destri 

et al., 2012). Mai mult, EVA ajustată în funcție de dimensiunea resurselor 

investite permite analize comparative la nivel de societăți. 

Pentru a identifica relațiile de interdependență dintre EVA și 

indicatorii de performanță determinați pe baza ratelor s-a realizat o 
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analiză de corelație și regresie. Ecuația generală a modelului de regresie 

aplicat este următoarea: xit = Yit β1 + Zit β2 + uit (1) 

unde: i reprezintă societățile incluse în analiză (DACIA, COMPA, 

UAMT), t reprezintă seriile de ani (2010…2019); xit este variabila 

dependentă (EVA); Yit reprezintă variabilele independente; Zit sunt 

variabilele de control (mărimea companiei); β1 și β2 reprezintă coeficienții 

variabilelor independente; uit este termenul pentru eroare.  

Statisticile descriptive au relevat faptul că doi dintre indicatorii 

considerați în analiză (EVA și Ta) au variat semnificativ în perioada 

analizată, înregistrând diferențe importante de la o societate la alta. Astfel, 

valoarea cea mai mare a EVA a fost înregistrată de DACIA, în 2019. Cea 

mai mică valoare a acestui indicator a fost înregistrată de UAMT, în anul 

2012. Datorită faptului că doi indicatori (EVA și Ta) sunt exprimați în 

mărime absolută, pentru a obține rezultate corecte s-a calculat logaritmul 

natural pentru acești indicatori (LgnEVA, LgnAt). Statistica descriptivă 

mai arată că ROA este mai mică decât ROE (atât ca valori medii, cât și 

ca valori minime și maxime). Indicatorii medii de lichiditate se încadrează 

în intervalele de referință specificate (LR având o ușoară abatere de 

+0.065). Îndatorarea globală medie este de 40,83%.  

Matricea de corelație indică faptul că o parte dintre variabilele 

considerate în analiză sunt puternic corelate între ele, având un coeficient 

de corelație mai mare decât 0,8 (tabel 5.11): ROA și ROE, respectiv, LR 

și ÎG sunt puternic corelate. 

 

Tabelul nr. 5.11. Matricea de corelație a variabilelor 

 EVA LgnEVA ROA ROE LC LR ÎG Ta LgnTa 

EVA 1         
LgnEVA 0.8197 1        
ROA 0.3676 0.5047 1       
ROE 0.6804 0.6671 0.8288 1      
LC -0.665 -0.4047 -0.003 -0.313 1     
LR -0.101 0.0849 0.2919 0.1751 0.6373 1    
ÎG 0.5657 0.2640 -0.1494 0.2548 -0.859 -0.6526 1   
Ta 0.9912 0.8187 0.3518 0.6905 -0.6715 -0.1093 0.5831 1  
LgnTa 0.9260 0.8965 0.4697 0.7120 -0.5149 0.0064 0.4183 0.9372 1 

Sursa: prelucrare proprie 

 

Pentru a elimina problema asocierii dintre variabilele analizate și 

pentru a obține rezultate cât mai exacte au fost formulate modele de 

regresie care să excludă, prin rotație, variabilele puternic corelate. Astfel, 

ecuațiile modelelor de regresie testate sunt: 
Modelul 1: LgnEVA𝑖𝑡 = ROAit β1 + LCit β2 + LRit β3 + LgnTait β4 + u

𝑖𝑡 (2) 
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Modelul 2: LgnEVA𝑖𝑡 = ROAit β1 + LRit β2 + ÎGit β3 + LgnTait β4 + u
𝑖𝑡 (3) 

Modelul 3: LgnEVA𝑖𝑡 = ROEit β1 + LCit β2 + LRit β3 + LgnTait β4 + u
𝑖𝑡 (4) 

Modelul 4: LgnEVA𝑖𝑡 = ROEit β1 + LRit β2 + ÎGit β3 + LgnTait β4 + u
𝑖𝑡 (5) 

Ca etape premergătoare analizei de regresie s-a testat semnificația 

relației dintre variabile (tabel 5.12) și s-a aplicat testul ANOVA (tabel 

5.13). R Square a indicat valori cuprinse între 0.81 și 0.82, ceea ce 

înseamnă că mai mult de 81-82% din variația EVA este explicată pe 

seama variației variabilelor cuprinse în model. Valorile testului de 

semnificație F a furnizat valori nenule, ceea ce înseamnă că  există cel 

puțin un coeficient diferit de zero. Rezultatele obținute indică faptul că 

ecuațiile de regresie sunt semnificative la nivel global, cu mențiunea că 

s-ar putea ca anumiți coeficienți să nu fie semnificativi din punct de 

vedere statistic.  

Siguranța statistică asumată pentru modelare a fost de 95%, iar 

pragul de semnificație a fost de 0.05. Significance F – pentru toate cele 

patru modele – prezintă valori mai mici decât pragul de semnificație fixat. 

Prin urmare, s-a respins ipoteza nulă în favoarea ipotezei alternative. 

Valorile obținute pentru coeficienții de regresie indică faptul că 

ROA exercită o influență pozitivă (dar nesemnificativă statistic) asupra 

EVA. Prin urmare, se admite – de principiu – că o potențială creștere a 

rentabilității activelor poate contribui la creșterea EVA. Rezultatele 

obținute sunt în acord cu rezultatele cercetărilor anterioare care au arătat 

că performanța financiară reflectă capacitatea firmelor de a gestiona și 

utiliza eficient resursele de care dispun (Mahrani și Soewarno, 2018, 

Orozco et al., 2018), respectiv, eficacitatea și eficiența managementului 

în utilizarea resurselor firmei (Egbunike și Okerekeoti, 2018).  

Analiza de regresie a mai indicat faptul că rata de îndatorare 

exercită o influență negativă și nesemnificativă statistic asupra capacității 

de creare a profiturilor economice reale ale societăților, arătând că o 

creștere a gradului de îndatorare a societăților ar putea genera o reducere 

a EVA.  

Datele din tabelul 5.14, sintetizate în partea inferioară a tabelului, 

indică faptul că nu se respinge ipoteza nulă pentru variabilele ROA/ROE 

din cele patru modele. Important de precizat este faptul că P-value este 

mai mic pentru ROA, ceea ce înseamnă că probabilitatea ca β1 = 0 pentru 

modelul construit pe ROA să fie mai mică decât probabilitatea ca  β1 = 0 

pentru modelul construit pe ROE. 

Coeficienții obținuți pentru variabila de control (dimensiunea 

societății) sunt pozitivi și semnificativi statistic în toate cele patru modele 
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fapt care arată că mărimea firmei determină într-o proporție crescută 

capacitatea de creare a valorii economice adăugate. 

În această cercetare empirică, mărimea firmei a fost apreciată prin 

volumul total al activelor. Prin urmare, modelele statistice formulate 

confirmă că performanța unei firme (apreciată prin EVA) poate crește pe 

măsura creșterii volumului resurselor investite. Celelalte variabile (ROE, 

LC și LR) nu au avut un efect semnificativ statistic asupra valorii 

economice adăugate.  

 

Tabelul nr. 5.14. Analize de regresie 

Regression 
Modelul 1: LgnEVAit = ROAit β1 + LCit β2 + LRit β1 + LgnTait β2 + uit

 
 

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -4.546 1.503 -3.025 0.006 -7.640 -1.450 

ROA 0.092 0.110 0.838 0.410 -0.133 0.317 

LC 0.032 0.997 0.032 0.975 -2.020 2.084 

LR 0.511 1.310 0.390 0.700 -2.187 3.209 

LgnTa 1.135 0.172 6.615 0.000 0.7814 1.488 

Regression 
Modelul 2: LgnEVAit = ROAit β1 + LRit β2 + ÎGit β1 + LgnTait β2 + uit   

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -2.284 2.715 -0.841 0.408 -7.877 3.308 

ROA 0.062 0.112 0.553 0.585 -0.169 0.293 

LR -0.206 1.225 -0.168 0.868 -2.728 2.317 

ÎG -0.042 0.047 -0.896 0.379 -0.140 0.055 

LgnTa 1.219 0.162 7.542 0.000 0.886 1.552 

Regression 
Modelul 3: LgnEVAit = ROEit β1 + LCit β2 + LRit β1 + LgnTait β2 + uit   

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -4.698 1.509 -3.114 0.005 -7.805 -1.591 

ROE 0.023 0.082 0.279 0.783 -0.146 0.192 

LC 0.167 1.013 0.165 0.870 -1.919 2.253 

LR 0.569 1.361 0.418 0.680 -2.235 3.373 

LgnTa 1.169 0.188 6.202 0.000 0.781 1.557 

Regression 

Modelul 4: LgnEVAit = ROEit β1 + LRit β2 + ÎGit β1 + LgnTait β2 + uit   

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Intercept -1.645 2.714 -0.606 0.550 -7.235 3.945 

ROE 0.036 0.080 0.448 0.658 -0.129 0.201 

LR -0.349 1.278 -0.273 0.787 -2.982 2.284 

ÎG -0.054 0.046 -1.167 0.254 -0.148 0.041 

LgnTa 1.221 0.172 7.104 0.000 0.867 1.575 

Sinteză  

 (1) (2) (3) (4) 

 ROA ROA ROE ROE 
Coeficienții regresiei 0.092 0.062 0.023 0.036 

P-value 0.410 (> 0.05) 0.585 (> 0.05) 0.783 (> 0.05) 0.658 (> 0.05) 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Rezultatele analizei utilizând softul Data analysis au fost testate 

utilizând softul Eviews 9, varianta modelului de panel de date cu efecte 

fixe. Prelucrarea statistică utilizând acest soft a furnizat date 

asemănătoare, dar semnificative statistic (tabel 5.15). La un nivel de 

încredere de 90% (și un prag de semnificație de 0,10) elementul de 

noutate este reprezentat de faptul că sunt validate (cu o semnificație 

statistică mai redusă) primele două modele. Se oferă o dovadă în plus cu 

privire la: a) relația de determinare directă dintre ROA și EVA; b) relația 

de determinare inversă dintre gradul de îndatorare și EVA; altfel spus, 

rata de îndatorare exercită o influență negativă și semnificativă statistic 

asupra capacității de creare valorii economice adăugate (o creștere a 

gradului de îndatorare a societăților va genera o reducere a EVA). 

 

Tabelul nr. 5.15. Analize de regresie - Eviews 9 
 LgnEVA 

Variabile independente  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ROA 
0.091** 

(0.039) 

0.062* 

(0.035) 
- - 

ROE - - 
0.022 

(0.029) 

0.080 

(0.058) 

ÎG - 
-0.093** 

(0.041) 
- 

-0.119*** 

(0.041) 

LC 
0.031 

(0.707) 
- 

0.166 

(0.711) 
- 

LR 
0.511 

(0.498) 

-0.205 

(0.520) 

0.568 

(0.428) 

-0.670 

(0.565) 

LgnTa 
1.134*** 

(0.173) 

1.219*** 

(0.161) 

1.168*** 

(0.197) 

0.002*** 

(0.004) 

Constant 
-4.545** 

(1.879) 

-2.284** 

(1.017) 

-4.698** 

(1.920) 

5.672*** 

(1.706) 

Observations 30 30 30 30 

R-squared 0.815 0.821 0.810 0.747 

Adjusted R-squared 0.785 0.792 0.780 0.706 

F-statistic 27.604*** 28.689*** 26.782*** 18.473*** 

*, ** și *** arată măsura în care coeficienții sunt semnificativ statistic cu o probabilitate  

de 1%, 5% or 10% 

Sursa: Tudose, Rusu, Avasilcăi (2020) 

 

Asupra performanței corporative își pun amprenta și factorii 

macroeconomici, care nu se află sub controlul conducerii (Barakat et al., 

2016; Akinyomi, 2013). Având în vedere faptul că perioada analizată a 

fost caracterizată de variații majore ale indicatorilor macroeconomici s-a 

considerat oportună analiza sensibilității diferitelor măsuri de 

performanță la modificarea variabilelor macroeconomice. Pentru a testa 
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aceste interdependențe s-au definit trei modele care leagă performanța 

(apreciată prin ratele de rentabilitate, respectiv prin EVA) de variația 

creșterii economice (apreciată prin rata reală de creștere a BIP). Ecuațiile 

modelelor testate sunt:  
Model 5: ROAit = PIBit β1 + uit   (6) 

Model 6: ROEit = PIBit β1 + uit   (7) 

Model 7: LgnEVAit = PIBit β1 + uit   (8) 

Rezultatele sunt sintetizate în tabelele 5.16-5.18. Datele din tabelul 

5.16 relevă că 10.6% din variația ROA, respectiv, 14,5% din variația ROE 

pot fi explicate pe seama variației indicatorului macroeconomic selectat 

(creșterea economică). În schimb, relația dintre EVA și creșterea 

economică este slabă (0,7%).  

Testul ANOVA a arătat că doar modelul 6 este semnificativ 

statistic (deoarece Significance F <P-value < 0.05) (tabelul 5.17).  

 

Tabelul nr. 5.18. Rezultatele analizelor de regresie  

Regression 
Modelul 5: ROAit = GDPit β1 + uit (6) 

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 4.093 0.634 6.457 0.000 2.795 5.392 

PIB 0.255 0.140 1.826 0.079 -0.031 0.541 

Regression 
Modelul 6: ROEit = GDPit β1 + uit (7) 

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 5.744 1.030 5.577 0.000 3.635 7.854 

PIB 0.496 0.227 2.185 0.037 0.031 0.960 

Regression 
Modelul 7: LgnEVAit = GDPit β1 + uit (8) 

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 41.757 20.481 2.039 0.051 -0.196 83,710 

PIB 2.075 4.510 0.460 0.649 -7.164 11,313 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Analiza de regresie la nivelul celor trei modele a relevat că doar 

modelul 6 oferă informații semnificative statistic, model pentru care P-

value a fost mai mic de 0.05 (pentru ROE ca variabilă dependentă). 

Modelele care testează influența creșterii economice asupra ROA și 

asupra valorii economice adăugate a societăților nu sunt semnificative 

statistic. Coeficienții obținuți arată că o creștere de 10% a variabilei 

macroeconomice poate determina o creștere de 4.96% a ROE. Analiza 

utilizând softul Eviews 9 a confirmat rezultatele primei modelări (tabel 

5.19), dar la un grad de semnificație de 90%. Rezultatele acestei cercetări 

empirice confirmă rezultatele cercetărilor anterioare care au arătat că 

indicatorii macroeconomici, precum rata inflației și rata de creștere a 

economiei, au un impact semnificativ asupra performanței financiare 

(Egbunike și Okerekeoti, 2018). 
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Tabelul nr. 5.19. Interdependențe dintre indicatorii de performanță 

(ROA, ROE și EVA) și rata reală de creștere economică -  Eviews 9 
Variabile Model 5:  ROA Model 6: ROE Model 7: LgnEVA 

PIB 0.254*** 

(0.063) 

0.495*** 

(0.052) 

0.114* 

(0.058) 

Constant 4.093*** 

(0.213) 

5.744*** 

(0.402) 

1.902*** 

(0.330) 

Observations 30 30 30 

R-squared 0.106 0.145 0.019 

Adjusted R-

squared 
0.074 0.115 -0.015 

F-statistic 3.334*** 4.774*** 0.465 

*, ** și *** arată măsura în care coeficienții sunt semnificativ statistic cu o 

probabilitate  de 1%, 5% or 10% 

Sursa: Tudose, Rusu, Avasilcăi (2020) 

 

Concluziile cercetării empirice. Rezultatele primelor analize de 

regresie au indicat că: 

1) pentru analizele rulate la un grad de semnificație de 90%, ROA 

și ROE pot avea o influență pozitivă și semnificativă statistic asupra 

capacității de creare a valorii economice; 

2) pentru același nivel de semnificație (90%), îndatorarea globală 

are un impact negativ asupra performanței financiare apreciate prin EVA 

(în modelul 2 și modelul 4); diferit de rezultatele furnizate de studiul de 

caz (prezentat în secțiunea anterioară), analiza la nivel de eșantion pilot a 

indicat că modelul de comportament financiar corespunde teoriei 

ierarhizării surselor de finanțare (care consideră ca fiind mai importantă 

ordinea de utilizare a resurselor decât ponderea lor în finanțarea totală);  

3) mărimea societății (apreciată prin valoarea activelor) 

influențează pozitiv capacitatea de creare a valorii economice adăugate; 

această influență este semnificativă statistic pentru două nivele de 

încredere – 95% și 90%. 

Deoarece în perioada analizată a fost caracterizată de variații 

majore ale indicatorilor macroeconomici s-a realizat analiza sensibilității 

diferitelor măsuri de performanță la variația creșterii economice. Pentru 

a testa aceste interdependențe au fot definite trei modele care leagă 

performanța (apreciată prin ROA, ROE și EVA) de variația creșterii 

economice. Analiza de regresie a relevat că – la un grad de semnificație 

de 95% – doar un model este semnificativ (ROE fiind influențat pozitiv 

de rata reală de creștere a economiei). Analizele la un grad de semnificație 

de 90% au indicat că toate cele trei măsuri de performanță sunt relaționate 

direct cu creșterea economică. 
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5.3. Cercetare empirică privind impactul structurii de 

finanțare asupra performanței financiare a firmelor românești  

 

Introducere în contextul cercetării. Pentru ca măsurarea 

performanței să devină o bună practică în cadrul firmelor românești este 

necesară o mai mare conștientizare cu privire la rolul măsurării 

performanței. Acest lucru se datorează faptului că sistemele de măsurare 

a performanței nu doar scop evaluativ, ci ajută firmele să stabilească și să 

utilizeze cel mai adecvat set de indicatori de măsurare (Kennerley și 

Neely, 2003). Măsurarea și monitorizarea performanței facilitează 

implementarea strategiei organizaționale (Rodrigues 2010) și întărește 

încrederea în afaceri (Vuksic și colab. 2013). 

Conform cercetării bibliografice, factorii determinanți ai 

performanței financiare sunt grupați pe două paliere: factori interni 

(specifici firmei) și factori externi (specifici industriei și/sau economiei 

naționale). Studiile centrate pe impactul finanțării asupra performanței 

financiare includ în analiză variabile precum: structura de finanțare, 

dimensiunea datoriilor, gradul de îndatorare, levierul, dimensiunea 

firmei, tangibilitatea activelor, oportunitățile de creștere, rata de 

impozitare efectivă, rata reinvestirii, rata lichidității (curente, rapide și 

imediate), capitalizarea pieței, raportul datorii/venituri (sau 

datorii/active), deprecierea activelor (amortizarea) etc.  

Obiectivele, eșantionul și metodologia de cercetare. Cercetarea 

științifică este generoasă cu privire la metodele de măsurare a 

performanței. Cu toate acestea, firmele românești sunt departe de a 

valorifica efectele pozitive ale implementării diferitelor metode de 

măsurare a performanței. Multe dintre firmele românești nu au adoptat 

încă un model de măsurare a performanței. Mai mult, unii autori (Crișan 

și colab. 2010) au opinat că problema firmelor românești nu este dacă au 

implementat sau nu un sistem de măsurare a performanței, ci dacă fac 

măsurători generale ale performanței. 

Diferit de cercetările anterioare (realizate pe eșantioane 

neomogene din punctul de vedere al naturii activității firmelor), 

cercetarea este realizată pe un eșantion de firme producătoare de 

autoturisme și piese de schimb pentru autoturisme. Opțiunea pentru 

această direcție de cercetare a fost justificată din două puncte de vedere. 

În primul rând, s-a dorit dezvoltarea cercetării empirice din secțiunea 

anterioară. În al doilea rând, s-a luat în considerare forța acestei industrii 

în contextul economic național și internațional (la nivel național, sectorul 

auto a contribuit cu 14% la formarea PIB).  
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Obiectivul principal al cercetării a fost acela de a evalua impactul 

structurii de finanțare asupra performanței financiare. Obiectivele 

operaționale au fost: măsurarea performanței financiare și analiza 

dinamicii sale în perioada 2009-2019; identificarea impactului structurii 

de finanțare asupra performanței financiare; identificarea altor factori 

determinanți ai performanței financiare și evaluarea impactului lor. 

Pentru construirea eșantionului au fost selectate firme din industria 

auto; selecția s-a realizat pe baza a trei criterii: volumul vânzărilor (cifra 

de afaceri), dimensiunea profiturilor realizate și numărul de salariați. 

Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, ca prim pas al eșantionării, au 

fost selectate 76 de firme. După colectarea datelor (accesând surse 

secundare), s-au eliminat firmele care au fost înființate după anul 2009, 

cele care au înregistrat pierderi mai mult de trei ani consecutivi (în 

perioada 2009-2018) sau nu au depus declarații financiare pentru toți cei 

10 ani ai perioadei de analiză (coloana 7, tabelul 5.20). Eșantionul final a 

fost reprezentat de 69 de firme. Firmele selectate reprezintă 12.6% din 

totalul firmelor din domeniile enunțate.  

Deoarece majoritatea firmelor din eșantion nu sunt cotate la bursă, 

analiza s-a realizat pe baza măsurilor contabile, rentabilitatea activelor 

(ROA) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE), măsuri care sunt 

utilizate pe scară largă, atât datorită disponibilității datelor, cât și datorită 

reprezentativității lor (atât pentru firme cât și pentru părțile interesate). 

Pentru a determina impactul factorilor determinanți asupra 

performanței financiare, aceștia au fost organizați astfel: a) factori interni: 

structura de finanțare, rata de creștere a cifrei de afaceri, mărimea firmei; 

marja profitului net, tangibilitatea activelor; numărul de angajați; b) 

factori specifici industriei – indicele de presiune concurențială pe piața 

pieselor de schimb pentru autoturisme; c) factori macroeconomici: 

creșterea economică; rata inflației; rata medie a dobânzii la credite; rata 

creditelor acordate societăților nefinanciare. Variabilele și metodologia 

de determinare a acestora sunt prezentate în tabelul 5.21.  

Pe baza informațiilor culese din surse secundare (situații financiare 

anuale, rapoarte ale administratorilor / consiliilor de administrație) s-au 

determinat, interpretat și analizat în dinamică variabilele dependente 

(indicatorii de apreciere a performanței financiare) și cele independente 

(factorii determinanți). Pentru a testa legăturile dintre variabilele 

dependente și cele independente s-au realizat analize de corelație și 

regresie, care s-au bazat pe metoda datelor panel – metodă specifică de 

generare a ecuațiilor pentru datele care conțin atât serii de timp cât și cros-

secționale.  Pachetul Data Analysis a fost utilizat pentru a realiza analize 
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statistice pentru modelele econometrice care estimează dependența ROA 

și ROE de factorii determinanți incluși în analiză.  

 

Tabelul nr. 5.21. Variabilele incluse în analize 
Variabile dependente Cod Metoda de determinare 

Rentabilitatea activelor ROA Profit brut / Total active 

Rentabilitatea financiară ROE Profit net / Capital propriu 

Variabile dependente Cod Metoda de determinare 

Ponderea datoriilor în total 

finanțare 
D Datorii / (Datorii + Capital propriu)  

Levierul  L Datorii / Capital propriu 

Rata de creștere a cifrei de 

afaceri 
RC Indicele anual de creștere (cu bază în lanț) 

Mărimea firmei MF Logaritm natural din totalul activelor 

Marja profitului net Ppn Profit net / Cifra de afaceri 

Tangibilitatea activelor TA 
Ponderea activelor imobilizate în totalul 

activelor 

Eficiența activelor  EA Cifra de afaceri / Total active 

Numărul de angajați N 
Logaritm natural din numărul mediu de 

salariați 

Indicele de presiune 

concurențială 
IPC 

Conform rapoartelor Consiliului 

Concurenței 

Creșterea economică CE Rata anuală de creștere a PIB (INS) 

Rata inflației RI Indicele prețurilor de consum 

Rata medie a dobânzii la credite RDc Conform rapoartelor INS 

Rata creditelor (companii) Rcr Conform rapoartelor INS 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Prezentarea variabilelor și formularea ipotezelor de cercetare. 

Pentru măsurarea performanței financiare, alegerea indicatorilor s-a 

realizat ținându-se cont de specificul firmelor din eșantion. În marea lor 

majoritate (81%) sunt firme necotate la bursă, nefiind obligate să își facă 

publice informațiile financiare anuale. Având la dispoziție doar 

informațiile din situațiile financiare sintetice, analiza s-a realizat pe baza 

măsurilor contabile: rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea 

financiară (ROE). ROA arată rata de remunerare a activelor pe care le 

exploatează o firmă dar și eficiența managementului în generarea unui 

venit din exploatarea activelor sale (Khrawish 2011). ROE reprezintă rata 

de remunerare a fondatorilor (acționari/ asociați), respectiv, profiturile 

generate de firmă pe baza capitalurilor proprii înregistrate în situația 

financiară. Un nivel ridicat al celor două măsuri de performanță indică 

eficiența firmei în utilizarea resurselor și a fondurilor sale (Wen, 2010). 
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Ținând cont de dovezile empirice furnizate de cercetătorii români 

(Dinu și Vintilă, 2017), în această cercetare s-a plecat de la prezumpția că 

structura de finanțare a firmelor românești are un impact negativ asupra 

performanței financiare, așa cum a prezis teoria ierarhizării surselor de 

finanțare. Alte argumente în favoarea acestei direcții de cercetare au fost: 

a) pentru firmele cu profituri modeste, teoria echilibrării 

avantajelor fiscale (aferente îndatorării) cu costurile de faliment pierde 

din aplicabilitate;  

b) firmele care utilizează împrumuturi mari se confruntă cu riscuri 

mai mari, dar au un rating mai bun (Yazdanfar, 2013), în timp ce firmele 

care utilizează mai mult capitalurile proprii tind să opereze mai 

conservator, bazându-se pe fonduri interne; firmele incluse în eșantionul 

acestei cercetări (preponderent de talie mică/mijlocie) au un grad mediu 

de îndatorare (determinat ca pondere a datoriilor în total finanțare) de 

51.37%; este evident faptul că firmele din eșantion păstrează o rezervă 

pentru îndatorare, ceea ce confirmă premisele teoriei ierarhizării surselor 

de finanțare: mărimea neutilizată a datoriilor este o sursă importantă a 

acestei flexibilități (Oliveira și  Kayo, 2020); 

c) preferința de apela la autofinanțare, apoi la îndatorare și apoi la 

emisiune de acțiuni (ceea ce  constituie „preferința în ordinea finanțării”) 

este susținută de datele colectate pentru firmele din eșantion; 

d) Ur Rehman et al. (2017) au semnalat faptul că dovezile empirice 

din țările în curs de dezvoltare validează teoria ierarhizării surselor de 

finanțare explică structura capitalului firmelor într-un mod mai adecvat. 

Variabilele independente incluse în analiză și ipotezele care vor fi 

testate sunt: 
H1. Gradul de îndatorare influențează negativ performanța financiară apreciată 

prin ROA și ROE. 

H2. Levierul influențează negativ performanța financiară apreciată prin ROA și 

ROE. 

H3. Firmele cu creșteri consistente ale cifrei de afaceri vor înregistra niveluri se 

performantă financiară superioară (apreciată prin ROA și ROE). 

H4. Dimensiunea firmei este asociată negativ cu performanta financiară 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H5. Marja profitului net este corelată pozitiv cu performanța financiară 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H6. Activele tangibile au un impact negativ asupra performanței financiare 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H7. Utilizarea eficientă a activelor are un impact pozitiv asupra performanței 

financiare (apreciată prin ROA și ROE). 

H8. Creșterea numărului de angajați influențează negativ performanța 

financiară (apreciată prin ROA și ROE). 
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H9. În condiții de presiune concurențială sporită performanța financiară 

(apreciată prin ROA și ROE) scade (sub premisa creșterii performanței 

nefinanciare). 

H10. Creșterea economică are impact pozitiv asupra  performanței financiare 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H11. O rată moderată a inflației, care să susțină creșterea economică, are 

impact pozitiv asupra  performanței financiare a firmelor (apreciată prin 

ROA și ROE). 

H12. Scăderea ratei medii a dobânzilor la creditele acordate societăților 

nefinanciare are impact pozitiv asupra  performanței financiare (apreciată 

prin ROA și ROE), reducând costul datoriei. 

H13. Creșterea ratei de creditare a firmelor are impact negativ asupra  

performanței financiare (apreciată prin ROA și ROE) – conform teoriei 

ierarhizării surselor de finanțare. 

Statistica descriptivă a variabilelor. Analiza descriptivă are rolul 

de a evidenția dinamica variabilelor analizate (tabelul 5.26). 

Rentabilitatea activelor variază între un minim de -54.46% și un maxim 

de 119.80%. Deviația standard a afișat valori mici, fapt pentru care media 

și mediana sunt doar  la cca. 5 puncte procentuale distanță. În schimb, 

rentabilitatea financiară prezintă o dispersie mai mare a variabilelor. 

Gradul mediu de îndatorare este de 51.37%. Levierul, cu valori medii și 

mediane apropriate de 1, arată o apropriere a datoriilor față de capitaluri 

proprii (ca valori absolute). Factorii determinanți la nivel de țară au 

prezentat o dispersie relativ mică (creșterea economică medie a fost 

2.18%, rata medie a inflației a fost 2.97%, rata medie a dobânzii la credite 

a fost 8%, iar rata de creditare a societăților nefinanciare a crescut în 

medie cu 2%, în condițiile în care cea mai mare creștere a fost de 10% iar 

cea mai mică scădere a fost de 6%). 

Analiza de corelație a variabilelor. Pentru a identifica relațiile de 

interdependență dintre performanța financiară și factorii determinanți 

selectați s-a realizat analiza de corelație (tabel 5.27). Datele au indicat că 

marea majoritate a variabilelor nu sunt corelate, cu excepția ratei 

dobânzii. Pentru a rezolva problem asocierii dintre variabile s-a eliminat 

din analiză rata dobânzii la credite. Datele prezentate în tabelul 5.28 

relevă că a fost surmontată problema corelației dintre variabile.  

Analiza de regresie. Ecuația generală a modelului de regresie 

utilizat este următoarea: 𝑦𝑖𝑡 = Xit βi + u
𝑖𝑡 (1), unde: i reprezintă 

companiile incluse în analiză, t reprezintă seriile de ani (2019…2018); 

yit  este variabila dependentă (ROA sau ROE); Xit reprezintă variabilele 

independente; βi reprezintă coeficienții variabilelor independente; uit 

este  termenul pentru eroare.  

Ecuațiile modelelor de regresie testate sunt: 
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Model 1: ROA𝑖𝑡 = Dit β1 + Lit β2 + RCit β3+ MFit β4 + MPnit β5 + TAit β6 + EAit 

β7 Nit β8 + IPCit β9 + CEit β10 + RIit β11 + Rcrit β12 + u
𝑖𝑡 (2) 

Model 2: ROE𝑖𝑡 = Dit β1 + Lit β2 + RCit β3+ MFit β4 + MPnit β5 + TAit β6 + EAit 

β7 + Nit β8 + IPCit β9 + CEit β10 + RIit β11 + Rcrit β12 + u
𝑖𝑡 (3) 

 

Rezultatele analizei de regresie sunt centralizate în tabelul 5.31.  

Tabelul nr. 5.31. Analize de regresie 

Regres

sion 

Modelul 1: ROA𝑖𝑡 = Dit β1 + Lit β2 + RCit β3+ MFit β4 + MPnit β5 + TAit β6 + 

EAit β7 Nit β8 + IPCit β9 + CEit β10 + RIit β11 + Rcrit β12 + u
𝑖𝑡   (2) 

Coefficie

nts 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

90.0% 

Upper 

90.0% 

Interce

pt 12.019 14.848 0.809 0.419 -17.135 41.173 -12.437 36.475 

D -0.249 0.018 -13.895 0.000 -0.285 -0.214 -0.279 -0.220 

L 0.004 0.011 0.416 0.677 -0.017 0.026 -0.013 0.022 

RC 0.176 0.211 0.831 0.406 -0.239 0.591 -0.172 0.524 

MF -0.627 0.441 -1.421 0.156 -1.494 0.239 -1.355 0.100 

MPn 20.384 1.759 11.587 0.000 16.930 23.839 17.487 23.282 

TA -10.143 2.566 -3.953 0.000 -15.181 -5.105 -14.370 -5.917 

EA 6.291 0.523 12.032 0.000 5.265 7.318 5.430 7.152 

N  0.028 0.511 0.054 0.957 -0.976 1.032 -0.815 0.870 

IPC -0.015 0.237 -0.065 0.948 -0.480 0.449 -0.405 0.374 

CE -0.037 0.245 -0.152 0.879 -0.518 0.444 -0.441 0.366 

RI -0.235 0.304 -0.774 0.439 -0.832 0.362 -0.736 0.266 

Rcr 19.532 12.919 1.512 0.131 -5.833 44.897 -1.746 40.810 

Regres

sion 

Modelul2:  ROE𝑖𝑡 = Dit β1 + Lit β2 + RCit β3+ MFit β4 + MPnit β5 + TAit β6 + 

EAit β7 Nit β8 + IPCit β9 + CEit β10 + RIit β11 + Rcrit β12 + u
𝑖𝑡   (3) 

Coefficie

nts 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

90.0% 

Upper 

90.0% 

Interce

pt 68.983 78.618 0.877 0.381 -85.382 223.347 -60.510 198.475 

D 0.185 0.095 1.949 0.052 -0.001 0.372 0.029 0.342 

L 0.810 0.057 14.265 0.000 0.698 0.921 0.716 0.903 

RC 0.953 1.119 0.852 0.395 -1.244 3.150 -0.890 2.796 

MF -2.500 2.337 -1.070 0.285 -7.090 2.089 -6.350 1.349 

MPn 18.590 9.315 1.996 0.046 0.300 36.879 3.247 33.932 

TA -11.916 13.586 -0.877 0.381 -38.592 14.761 -34.294 10.462 

EA 6.034 2.768 2.179 0.030 0.598 11.470 1.474 10.594 

N  0.750 2.708 0.277 0.782 -4.566 6.067 -3.710 5.210 

IPC -0.507 1.252 -0.405 0.685 -2.966 1.951 -2.570 1.555 

CE 0.205 1.297 0.158 0.874 -2.342 2.753 -1.932 2.342 

RI 0.857 1.610 0.532 0.595 -2.304 4.019 -1.795 3.510 

Rcr 4.177 68.401 0.061 0.951 -130.126 138.481 -108.487 116.841 

Sursa: Prelucrare proprie  
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Analizele au indicat că 48,3% din variația ROA și 31,4% din 

variația ROE sunt explicate pe seama variației variabilelor cuprinse în 

model. Valorile testului de semnificație F a furnizat valori nenule, iar 

ecuațiile de regresie au fost considerate semnificative la nivel global. 

Siguranța statistică asumată pentru modelare a fost de 95%, iar pragul de 

semnificație asumat a fost de 0.05. Significance F – pentru toate cele patru 

modele – prezintă valori mai mici decât pragul de semnificație fixat. 

Valorile obținute pentru coeficienții primei regresii (în care 

performanța financiară a fost apreciată prin ROA) indică următoarele:  

a) gradul de îndatorare exercită o influență negativă și 

semnificativă statistic; prin urmare, creșterea gradului de îndatorare poate 

diminua performanța financiară;  

b) marja profitului net și eficiența activelor exercită o influență 

pozitivă și semnificativă statistic asupra performanței financiare;  

c) tangibilitatea activelor exercită o influență negativă și 

semnificativă statistic asupra performanței financiare.  

Cea de-a doua analiză de regresie (în care performanța financiară a 

fost apreciată prin ROE) a indicat faptul că îndatorarea, levierul, marja 

profitului și eficiența economică exercită o influență pozitivă și 

semnificativă statistic asupra performanței financiare. 

Sinteză privind validarea/invalidarea ipotezelor. Rezultatele 

obținute au validat / invalidat ipotezele asumate. Situația sintetizatoare 

este prezentată în tabelul 5.32.  

Din perspectiva ipotezelor validate, rezultatele prezentului studiu 

sunt în acord cu rezultatele cercetărilor anterioare, care au arătat că: 

- îndatorarea are un impact pozitiv sau negativ asupra performanței 

financiare, după cum performanța este apreciată prin ROA sau ROE (Al-

Sa'eed, 2018);  

- firmele de talie mică sunt influențate negativ de nivelurile mai 

mari ale datoriei (Jaisinghani și Kanjilal, 2017); 

- levierul poate fi corelat pozitiv sau negativ cu valoarea firmei; 

Hoyt și Liebenberg (2011) și Kassi et al. (2019) au oferit dovezi în 

favoarea asocierii negative; Egbunike și Okerekeoti (2018) au oferit 

dovezi în favoarea asocierii pozitive a levierului cu performanța 

financiară (apreciate prin ROA); Pucheta-Martinez și Garcia-Meca 

(2019) au confirmat această asociere (chiar dacă au utilizat măsuri de 

piață);  Vithessonthi și Tongurai, 2015 au arătat că levierul este corelat 

negativ cu performanța firmelor mari și  are un impact pozitiv asupra 

performanței firmelor mici. 
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5.4. Performanța financiară, îndatorarea și ciclurile 

economice – cercetare empirică  

 

Introducere în contextul cercetării. Teoreticienii și practicienii au 

arătat că adoptarea unor practici specifice de gestionare a resurselor 

financiare poate îmbunătăți nu doar performanța financiară ci și valoarea 

globală a unei afaceri (Such-Devesa și Esteban, 2011; Kizildag, 2015; 

Lee et al., 2017; Nunes și Serrasqueiro ,2017; Falk și Steiger, 2018; Xu 

et al., 2020; Tudose și Avasilcăi, 2021). Această cercetare urmărește 

identificarea principalilor factori determinați ai performanței financiare, 

corespunzător diferitelor stadii ale ciclurilor economice. Pentru a 

surprinde acest impact în diferitele faze ale ciclurilor economice, sunt 

prelucrate date din perioada 2000-2019. Analiza econometrică s-a realizat 

atât pentru întreaga perioadă, cât și pentru perioadele de pre-criză, criză 

și post-criză. Aceasta deoarece, în funcție de stadiul pe care îl parcurge 

economia, dar și de sănătatea lor internă, firmele dezvoltă strategii proprii 

de adaptare la contextul economico-social în care operează.  

Obiectivele, eșantionul și metodologia de cercetare. Această 

cercetare se focalizează pe analiza factorilor determinanți ai performanței 

financiare, pentru un eșantion de firme din industria turismului. Factorii 

determinanți ai performanței financiare sunt grupați pe două paliere: 

factori interni (specifici firmei) și factori externi (specifici industriei și 

economiei naționale). Contribuții pe linia identificării factorilor 

determinanți ai performanței financiare a firmelor de turism au fost aduse 

de: a) Martinez-Perez  et al. (2021), care au identificat o relație inversă 

(în formă de U) între capitalul investit și performanțele organizaționale 

atât financiare, cât și nefinanciare; b)  Karadeniz și Koşan (2021), care au 

arătat că firmele de turism prezintă diferențe semnificative din 

perspectiva lichidității, solvabilității, profitabilității, creșterii, dimensiunii 

și ratei de rentabilitate a acțiunilor; c) Xu et al., (2020), care au arătat că 

finanțarea și managementul mediului au influențat semnificativ creșterea 

financiară sustenabilă; d) Falk și Steiger (2018), care au arată că nivelul 

de îndatorare depinde de: dimensiunea și vârsta firmei, afilierea la un 

anumit sector de activitate, ponderea activelor corporale, profitabilitatea, 

natura proprietății și oportunitățile de creștere; e) Pacheco și Tavares 

(2017), Le și Phan (2017), Hasan et al. (2014), care au arătat că între 

îndatorare și profitabilitate (ROE)  este o relație negativă. La rezultate 

similare – care confirmă că întreprinderile mici și mijlocii preferă să își 

finanțeze activele intern și nu extern – au ajuns și Vieira și Novo (2010), 

Degryse et al., (2012), Serrasqueiro și Nunes (2014).  
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Îndatorarea obligă la un compromis între randamente și riscuri 

(Sodaa et al., 2021). Îndatorarea poate afecta negativ valoarea unei afaceri 

(datorită riscurilor pe care le antrenează) dar, în același timp, poate 

contribui la creșterea randamentelor așteptate (datorită efectului de levier 

pozitiv). În ceea ce privește sectorul turismului, literatura existentă 

semnalează că binomul randamente-riscuri este afectat în mod special de 

două categorii de factori: cei mai dominanți sunt factorii legați de 

problemele de sănătate publică (Chien și Law. 2003; Novelli et al.. 2018); 

secunzii sunt atribuiți variațiilor economice (Dahles și Susilowati, 2015). 

Așa cum consemnează literatura de specialitate, fluctuațiile economie 

(concretizate în perioade de creștere, descrește sau recesiune), dezastrele 

naturale, și frământările politice reprezintă provocări majore pentru 

turismul din țările în curs de dezvoltare (Dahles și Susilowati, 2015).  

Apreciind că relația structurii capitalului cu performanța 

corporativă a căpătat importanță după criza globală (datorită problemelor 

de lichiditate), Azeez et al. (2015) au analizat performanța unui eșantion 

de 200 firme aparținând diferitelor sectoare de activitate din SUA – în 

perioadele pre și post-criză – și au opinat că impactul structurii capitalului 

asupra performanței depinde de indicatorii de performanță utilizați și de 

particularitățile perioadelor analizate. Rezultatele lor au relevat că datoria 

este mai strâns și negativ corelată cu performanța (ROA și ROE) atunci 

când analizează întreaga perioadă (2003-2012).  În perioadele pre-criză 

(2003-2006) și post-criză (2009-2013), ROA păstrează aceeași legătură 

cu datoria. În schimb, în perioada post-crizei, datoria este strâns și pozitiv 

corelată cu ROE. 

Diferit de cercetările anterior menționate, care au analizat doar 

impactul îndatorării asupra performanței financiare (utilizând diferite 

măsuri) în perioadele de pere și post-criză, în cadrul acestei analize se 

urmărește analiza variației performanței financiare atât sub impactul 

îndatorării, cât și a unor variabile macroeconomice care caracterizează 

diferitele faze ale ciclurilor economice.  

Prezentarea variabilelor și formularea ipotezelor de cercetare. 

Pentru a asigura omogenitatea la nivel de eșantion, firmele au fost 

selectate pe baza următoarelor criterii: obiectul de activitate (codul CAEN 

5510 – Hoteluri și alte facilitați de cazare similare); volumul vânzărilor 

pentru ultimul an al perioadei de analiză (vânzări anuale de minim 3 

milioane euro). Eșantionul final a fost reprezentat de 42, care au prezentat 

date pe întreaga perioadă de analiză. Cifra de afaceri generată de cele 42 

de firme (la nivelul anului 2019) reprezintă o treime din cifra de afaceri 

generată de toate firmele înregistrate cu codul CAEN 5510.  
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Tabelul nr. 5.33. Variabilele modelului de regresie 
Variabile 

Variabile dependente Variabile independente 

1. Rentabilitatea economică  (ROA) 1. Gradul de îndatorare (GÎ) 

2. Rentabilitatea financiară (ROE) 2. Rata de creștere a PIB (PIB) 

Variabile de control 3. Rata șomajului (RS) 

1. Mărimea firmei  4. Rata inflației (RI) 

2. Gradul de lichiditate  

3. Rata de creștere a vânzărilor  

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Pentru a urmări impactul factorilor determinanți ai performanței 

financiare în diferite faze ale clicurilor economice, s-a optat pentru o 

analiză pe o perioadă extinsă de 20 ani (2000-2019), perioadă care a fost 

împărțită astfel: pre-criză (2000-2008), criză (2009-2015), post-criză 

(2016-2019). Împărțirea pe perioade s-a realizat ținând cont de dinamica 

variabilelor macroeconomice incluse în analiză (rata de creștere a 

produsului intern brut, rata șomajului și rata inflației) (figura 5.4). 
 

 
Figura nr. 5.4. Dinamica variabilelor macroeconomice 

Sursa: https://data.worldbank.org/country/romania, 

https://insse.ro/cms/ro/content/ipc%E2%80%93serie-de-date-anuala 

 

 Analiza statistică (bazată pe date panel, pentru care s-a utilizat 

pachetul Data Analyzing din Excel) s-a fundamentat pe date contabile, 

colectate din surse secundare (disponibile pe www.mfinante.ro). 

Utilitatea informațiilor contabile a fost confirmată și de Hada et al. 

(2019), care au analizat performanța firmelor din industria românească. 

Prin prisma celor identificate în literatura de specialitate (și ținând cont 
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de particularitățile eșantionului pe care se va realiza analiza), se vor testa 

următoarele ipoteze: 
H1. În cazul firmelor de turism din România, îndatorarea are un efect negativ 

asupra performanței financiare (apreciată prin ROA și ROE). 

H2. Dimensiunea firmei are un impact negativ asupra performanței financiare 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H3. Gradul de lichiditate are un impact pozitiv asupra performanței financiare 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H4. Rata de creștere a vânzărilor are un impact pozitiv asupra performanței 

financiare (apreciată prin ROA și ROE). 

H5. Creșterea economică (apreciată prin rata de creștere a PIB)  are un efect 

pozitiv asupra performanței financiare (apreciată prin ROA și ROE). 

H6. Rata șomajului are un efect negativ asupra performanței financiare 

(apreciată prin ROA și ROE). 

H7. Rata inflației are un efect negativ asupra performanței financiare (apreciată 

prin ROA și ROE). 

 

Pentru a identifica relațiile de interdependență dintre performanță 

și determinanții săi, s-au realizat analize de corelație și regresie. Softul 

Data Analysis a fost utilizat pentru a efectua analize statistice pentru 

modelul econometric identificat. Deoarece datele din eșantionul selectat 

iau în considerare un set de 9 indicatori, pentru 42 de firme, pe o perioadă 

de 20 de ani, analiza de regresie a fost adaptată la datele panou. Analizele 

se regresie s-au rulat pentru perioadele: 2000-2019 (întreaga perioadă); 

2000-2008 (pre-criză), 2009-2015 (criză), 2016-2019 (post-criză).  

Statistica descriptivă a variabilelor. Rezultatele statisticilor 

descriptive evidențiază faptul că indicatorii incluși în analiză au variat 

semnificativ în perioada analizată, înregistrând diferențe importante în 

funcție de firmă și perioadă (tabel 5.34). Rentabilitatea medie a activelor 

(ROA) este de 6.08%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 

înregistrează o medie de 14.01%. Superioritatea ROE față de ROA indică 

faptul că firmele din eșantion au utilizat și capitaluri împrumutate, al căror 

cost a fost inferior ratei interne de rentabilitate. Dovada o reprezintă faptul 

că gradul mediu de îndatorare la nivel de eșantion este de 45.27%. 

 Analiza de corelație și regresie. Analiza de corelație nu a indicat 

asocieri puternice între variabile (detalii în tabelul 3.35). Rezultatele 

analizei de regresie sunt centralizate în tabelul 5.36. R Square indică 

faptul că 31.85% din variația ROA și  doar 2.96% din variația ROE poate 

fi explicată prin variația variabilelor independente incuse în model. 

Siguranța statistică asumată pentru modelare a fost de 95%, iar pragul de 

semnificație asumat a fost de 0.05.  
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Rezultatele primei analize de regresie, care prelucrează datele 

aferente întregii perioade, sunt sintetizate în tabelul 5.37. În cadrul 

testului ANOVA, Significance F ia valori mai mici decât pragul de 

semnificație (0.05) și diferite de zero, ceea ce validează modelele de 

regresie propuse. Primul model de regresie este: 
ROAit = –0.102GÎ + 0.330PIB – 1.652RS – 0.081RI – 3.036 LnMf + 1.297 Gl – 

0.045 Rcv + 30.195  (2) 

Din cele șapte variabile independente (incluse în modelul care 

evaluează performanța prin ROA), șase au in impact semnificativ asupra 

performanței financiare (P-value < 0,05). Gradul de îndatorare, rata 

șomajului, rata inflației, mărimea firmei și rata de creștere a vânzărilor 

sunt variabilele care influențează negativ performanța financiară (cu 

precizarea că ultima variabilă prezintă o influență nesemnificativă 

statistic). Rata de creștere a PIB și gradul de lichiditate sunt singurele 

variabile cu impact pozitiv (și semnificativ statistic) asupra performanței 

financiare. 

Tabelul nr. 5.37. Analiza de regresie 
ROA  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 30.195 2.779 10.867 0.000 24.741 35.649 

GÎ -0.102 0.010 -9.751 0.000 -0.122 -0.081 

PIB 0.330 0.093 3.554 0.000 0.148 0.512 

RS -1.652 0.358 -4.616 0.000 -2.355 -0.950 

RI -0.081 0.036 -2.244 0.025 -0.152 -0.010 

Ln_Mf  -3.036 0.249 -12.181 0.000 -3.526 -2.547 

Gl 1.297 0.272 4.774 0.000 0.764 1.830 

Rcv -0.045 0.048 -0.937 0.349 -0.139 0.049 

 ROE Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 11.527 24.568 0.469 0.639 -36.695 59.749 

GÎ 0.242 0.092 2.616 0.009 0.060 0.423 

PIB 0.080 0.821 0.098 0.922 -1.530 1.691 

RS -1.393 3.165 -0.440 0.660 -7.605 4.818 

RI 0.800 0.320 2.500 0.013 0.172 1.428 

Ln_Mf  -2.703 2.204 -1.227 0.220 -7.029 1.623 

Gl 2.267 2.402 0.944 0.345 -2.447 6.981 

Rcv 0.196 0.425 0.462 0.644 -0.638 1.031 
Sursa: Prelucrare proprie     Grad de semnificație 95%. 

Al doilea model de regresie este: 
ROEit = 0.242GÎ + 0,080PIB – 1.393RS + 0.800 RI – 2.703LnMF + 2.267Gl + 

+0.196Rcv + 11.527  (3) 

Din cele șapte variabile independente (incluse în modelul care 

evaluează performanța prin ROE), doar două au un impact semnificativ 

asupra performanței financiare (P-value < 0,05). Gradul de îndatorare și 
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rata inflației sunt variabilele care influențează pozitiv și semnificativ 

performanța financiară (apreciată prin ROE). Impactul pozitiv al ratei 

inflației asupra performanței poate fi explicat prin faptul că ratele scăzute 

de inflație au stimulat îndatorarea, îndatorare care s-a realizat la un cost 

mai mic decât rentabilitatea internă a afacerii (aspect semnalat și în 

statistica descriptivă).  

Pentru a identifica impactul variabilelor independente asupra 

performanței în diferitele stadii ale ciclurilor economice, cercetarea a fost 

organizată pe trei perioade: pre-criză (2000-2008); criză (2009-2016) și 

post-criză (2017-2019). Modelele de regresie anterior prezentate au fost 

aplicate pentru fiecare perioadă în parte. Rezultatele analizelor sunt 

sintetizate în tabelul 5.38. 

Rezultatele analizei de regresie pentru perioadele de pre-criză 

(2000-2008), criză (2009-2016) și post-criză (2017-2019) relevă că 28%, 

respectiv, 36% din variația rentabilității economice este explicată pe 

seama variației variabilelor independente. Cel de-al doilea model este mai 

puțin semnificativ deoarece variația ROE este determinată de variația 

variabilelor independente doar în proporție de 5% în perioada de pre-

criză, 1% în perioada de criză și 10% în perioada de post-criză. 

Coeficienții pe baza cărora s-au construit modelele sunt prezentate în 

tabelul 5.39 

Tabelul nr. 5.39. Coeficienții modelului de regresie (ROA)  
Rezultate 2000-2008 2009-2015 2016-2019 

ROA 
Coefficients 

P-

value Coefficients 

P-

value Coefficients 

P-

value 

Intercept 18.18 0.02 -51.30 0.19 43.93 0.02 

GÎ -0.09 0.00 -0.12 0.00 -0.10 0.00 

PIB 0.41 0.14 -0.33 0.19 -0.02 0.98 

RS -0.06 0.95 10.31 0.08 -3.03 0.37 

RI -0.07 0.21 -1.67 0.00 -0.55 0.61 

Ln_Mf  -3.43 0.00 -1.99 0.00 -3.94 0.00 

Gl 2.00 0.00 1.06 0.00 0.90 0.04 

Rcv -0.05 0.38 1.47 0.20 0.10 0.80 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Datele din tabelul 5.39 permit următoarele interpretări: 

- gradul de îndatorare are un impact negativ pentru toate cele trei 

perioade; deși este un impact slab, acest rezultat este semnificativ 

statistic; 

- rata inflației a avut un impact negativ (semnificativ statistic) doar 

în perioada de criză; 
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- dimensiunea firmei influențează negativ performanța financiară 

indiferent de stadiul în care se află economia (pre-criză, criză sau post-

criză), influența fiind semnificativă statistic; 

- gradul de lichiditate a influențat pozitiv performanța, în toate cele 

trei perioade analizate; este un impact slab, dar semnificativ statistic. 

În perioadele de pre și post-criză, modelul de regresie obținut 

indică faptul că există și alte variabile cu impact pozitiv și semnificativ 

statistic asupra performanței financiare apreciate prin ROA. Identificarea 

acestor factori va reprezenta un obiectiv al cercetărilor viitoare.  

Analiza de regresie având ca reper ROE (tabel 5.40) a indicat faptul 

că singurele variabile cu impact semnificativ statistic sunt: îndatorarea (în 

perioada de pre-criză) – care are un impact pozitiv și mărimea firmei (Mf) 

(în perioada de post-criză) – care are impact negativ asupra performanței. 

 

Tabelul nr. 5.40. Coeficienții modelului de regresie (ROE)  
Rezultate 2000-2008 2009-2015 2016-2019 

ROE 
Coefficients 

P-

value Coefficients 

P-

value Coefficients 

P-

value 

Intercept -88.63 0.22 -327.95 0.43 75.50 0.12 

GÎ 0.43 0.00 0.01 0.95 -0.05 0.37 

PIB -0.34 0.90 -3.57 0.19 -0.55 0.69 

RS 11.86 0.20 52.38 0.40 -6.31 0.47 

RI 0.76 0.17 -5.67 0.26 -1.65 0.56 

Ln_Mf -1.55 0.66 -2.43 0.55 -5.74 0.00 

Gl 1.43 0.78 1.49 0.70 0.38 0.73 

Rcv 0.15 0.78 -0.29 0.98 -1.51 0.15 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Având în vedere că analiza determinanților performanței financiare 

în funcție de fazele ciclurilor economice nu a făcut obiectul unor analize 

anterioare (în special pe sectorul turismului), rezultatele analizei empirice 

sunt foarte utile din punct de vedere teoretic (deoarece umple golul de 

cercetare pe acest segment) și practic (deoarece oferă managerilor repere 

pentru fundamentarea unor strategii organizaționale eficiente, ținând cont 

de fazele ciclurilor economice). 

Sinteză privind validarea/invalidarea ipotezelor. Discuțiile 

științifice pe tema relației dintre impactul îndatorării asupra performanței 

corporative sunt ample și controversate. Experiențele au relevat că, în 

perioadele de criză, firmele pot schimba strategiile de performanță și cele 

de finanțare și, implicit pot obține rezultate diferite. Acesta este motivul 

pentru  care cercetarea s-a orientat către o analiză detaliată a relației 

menționate, înainte, în timpul și după criză.  
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Rezultatele analizelor empirice sunt sintetizate în tabelul 5.41. 

Aceste rezultate confirmă parțial prima ipoteză: a) îndatorarea are impact 

negativ asupra performanței apreciată prin ROA; această influență este 

reprezentativă atât în perioadele de pre-criză cât și în cele de criză și post-

criză; b)  îndatorarea are impact pozitiv asupra performanței apreciată 

prin ROE; această influență este reprezentativă și pentru perioada pre-

crizei. La rezultate asemănătoare au ajuns și  Pacheco și Tavares 

(2017),Vieira și Novo (2010), Degryse et al. (2012), Serrasqueiro și 

Nunes (2014), Le și Phan (2017), Hasan et al. (2014), Azeez et al. (2015). 

Rezultatele obținute pentru mărimea firmei și gradul de lichiditate, 

confirmă următoarele două ipoteze, cu precizarea că prima variabilă are 

impact negativ asupra performanței iar cea de a doua are impact pozitiv. 

Aceste influențe se mențin și în perioadele de criză, pre și post-criză, fiind 

semnificative atunci când performanța este apreciată prin ROA. Legătura 

dintre rata de creștere a vânzărilor și performanța financiară, pentru care 

s-a estimat o influență pozitivă, s-a dovedit a fi nesemnificativă statistic 

pe toate perioadele analizate. 
 

Tabelul nr. 5.41. Impactul variabilelor analizate asupra performanței 

financiare 

 2000-2019 2000-2008 2009-2015 2016-2019 

 ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

Intercept (+) ..... (+)..... (+) x x x (+) x 

GÎ (–)   (–) (+)   (–) (–) (+) (–) x (–) x 

PIB (+)   (+) (+)   (+) x x x x x x 

RS (–)   (–) (–)   (–) x x x x x x 

RI (–)   (–) (+)   (–) x x (–) x x x 

Ln_Mf  (–)   (–) (–)   (–) (–) x (–) x (–) (–) 

Gl (+)   (+) (+)   (+) (+) x (+) x (+) x 

Rcv  x     (+)  x     (+) x x x x x x 
(+) influență pozitivă, (–) influență negativă, x – influență nesemnificativă statistic; cu 

culoare roșie este evidențiată natura influenței menționată în ipoteză. 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Analiza la nivelul variabilelor macroeconomice au indicat 

următoarele: a) la nivelul întregii perioade (2000-2019) se confirmă 

ipotezele H5 (creșterea economică are un efect pozitiv asupra 

performanței financiare) și H6 (rata șomajului influențează negativ 

performanța financiară), ceea ce permite aprecierea că perioadele de 

creștere economică (marcate de reducerea ratei șomajului) contribuie 

favorabil la îmbunătățirea performanțelor firmelor de turism; rata inflației 

prezintă influențe diferite, după cum performanța este apreciată prin ROA 
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sau ROE; b) în perioadele de pre-criză, criză și post-criză analiza nu a 

furnizat rezultate semnificative statistic, excepție făcând doar rata 

inflației care influențează negativ performanța financiară apreciată prin 

ROA. Dovezi privind impactul variațiilor economice asupra performanței 

sunt furnizate și de Dahles și Susilowati (2015), Naser și Mokhtar (2004), 

Belás et al. (2015), Tudose și Avasilcăi (2021).  

Această cercetare empirică are unele limitări. Datele au fost 

colectate din situațiile financiare anuale simplificate, care au redus 

numărul de variabile cu un potențial impact asupra performanței. În 

modelele de regresie aplicate, termenul liber este semnificativ statistic, 

ceea ce indică faptul că există și alte variabile cu impact asupra 

performanței financiare. În cercetările viitoare se va urmări identificarea 

acestor factori, astfel încât să se extindă cunoașterea cu privire la factorii 

determinanți ai performanței financiare a firmelor din sectorul turismului 

din România.  
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CONCLUZII FINALE. LIMITĂRI ȘI DIRECȚII VIITOARE DE 

CERCETARE 

 

Structurată pe cinci capitole, teza de doctorat este construită pe un 

postulat validat în cadrul cercetărilor anterioare, conform căruia atât 

deciziile de finanțare, cât și cele privind performanța, sunt considerate 

repere esențiale pentru dezvoltarea unei afaceri. Deși există un volum 

mare de cercetare științifică (ceea ce indică faptul că există un interes 

deosebit pentru evaluarea impactului structurii de finanțare asupra 

performanței financiare), s-a arătat că există un decalaj între teorie și 

practică, în sensul că teoria nu acoperă întreaga plajă a situațiilor 

particulare în care se poate afla o firmă la un moment dat. Partea de 

cercetare științifică a prezentei teze de doctorat răspunde acestei probleme 

identificate. Cercetările empirice realizate răspund celei de a doua 

probleme identificate: majoritatea firmelor românești nu au adoptat încă 

un model de măsurare a performanței și nici nu fac măsurători privind 

impactul structurii de finanțare asupra performanței financiare. Prin 

focalizarea pe cele două direcții de cercetare (teoretică și empirică) s-a 

urmărit respectarea uneia dintre rigorile cercetării științifice, conform 

căreia cercetarea trebuie să furnizeze, deopotrivă, cunoștințe teoretice și 

practice, care să faciliteze rezolvarea problemelor organizaționale. 

Pe baza celor două probleme de cercetare identificate s-au formulat 

idei de cercetare care, ulterior, au fost transpuse în întrebări și obiective 

de cercetare. În elaborarea prezentei teze de doctorat s-a făcut apel atât la 

gândirea rațională, cât și la cea creativă (pentru a asigura originalitatea în 

cercetare). Totodată, s-a urmărit ca întrebările de paradigmă (care au 

facilitat înțelegerea realizărilor științifice eclatante și construirea unei 

stenograme cognitive) să primeze comparativ cu întrebările de metodă. 

Astfel, după dobândirea unei cunoașteri științifice asupra aspectelor 

considerate de interes pentru tema de cercetare (cunoaștere facilitată de 

cercetări bibliografice și revizuiri de literatură), s-a decis în cunoștință de 

cauză cu privire la metodologia și strategia de cercetare potrivită 

demersului asumat. Metodologia de cercetare s-a bazat pe o abordare 

deductivă, silogismele/concluziile formulate decurgând din premise 

anterior enunțate.  

În primul capitol al tezei sunt sintetizate rezultatele cercetării 

bibliografice pe tema performanței, managementului performanței și 

indicatorilor de măsurare a performanței. Analiza în retrospectivă, prin 

filtrul raționalismului critic, a relevat că eforturile de conceptualizare a 

performanței au marcat un progres în materie de cercetare. Concluzia care 

se desprinde este că performanța nu se mai rezumă doar la cadrul 
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organizațional, ci înglobează și aspecte relaționate cu contextul economic 

și social, național și internațional. Datorită complexității și diverselor 

fațete pe care le prezintă, performanța rămâne un concept care încă 

solicită clarificări suplimentare.  

După sintetizarea eforturilor în materie de conceptualizare a 

performanței, atenția s-a concentrat asupra managementului 

performanței, care a fost abordat din trei perspective: domeniu distinct de 

cercetare, proces holistic (care are în vedere diversitatea reperelor care 

definesc performanța) și instrument strategic (care asigură o integrare 

armonizată a obiectivelor economico-financiare, de mediu și sociale). 

Punctarea direcțiilor de dezvoltare a cercetării pe linia managementului 

performanței a fost dublată de evidențierea rolului măsurării și evaluării 

în management. Din această perspectivă, s-a arătat că măsurarea corectă 

a performanței asigură atingerea obiectivelor, facilitează gestionarea 

schimbărilor, permite adoptarea de perspective pe termen lung și 

adecvarea comportamentului organizațional și, implicit, sprijină 

reziliența organizațională.  

În primul capitol al prezentei teze de doctorat, principalele 

contribuții pe linia avansării cunoașterii în domeniul performanței și 

managementului performanței s-au concretizat în: 

1. Realizarea de sinteze și revizuiri bibliografice care au evidențiat 

siajului cercetărilor din acest domeniu. Prezentarea cronologică a 

progreselor și punctarea aspectelor care au revigorat dezbaterile prezintă 

utilitate atât pentru tinerii cercetători (care sunt în faza de descoperire a 

domeniului), cât și pentru cercetătorii maturi (care pot duce mai departe 

eforturile predecesorilor). 

2. Evidențierea aspectelor care încă mai solicită clarificări din 

punct de vedere științific. În contextul cercetărilor realizate au fost 

formulate puncte de vedere proprii privind: a) performanța – abordată ca 

artefact în funcție de care se apreciază succesul unei organizații; b) 

managementul performanței – context în care s-a realizat o translatarea a 

conceptului de levier din aria managementului financiar în aria 

managementului performanței; s-a arătat că managementul performanței 

(asemenea finanțării prin îndatorare) are efect de levier deoarece 

preocuparea managementului pentru a asigura o mai eficientă gestionare 

a resurselor disponibile (inclusiv a celor financiare) repercutează direct și 

necondiționat nu doar asupra valorii firmei, ci și asupra satisfacției 

părților interesate; efetul de levier al managementului performanței poate 

fi creator de valoare (atunci când performanțele organizaționale satisfac 

așteptările părților interesate), sau distrugător de valoare (atunci când 

slaba performanță „penalizează” părțile interesate).  
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3. Punctarea precondițiilor pentru o evaluare justă a performanței 

organizaționale, care să ofere o imagine fidelă a situației prezente și de 

perspectivă. Concret, s-a avut în vedere aspecte legate de: sistemul de 

indicatori utilizați (care trebuie să fie selectiv, valid, credibil, comparabil 

și normativ), gradul de cunoaștere a aspectelor măsurate (și, implicit, a 

particularităților activităților desfășurate și a mediului de afaceri în care 

se desfășoară aceste activități), respectiv, comunicarea în procesul 

măsurării și evaluării. 

În capitolul al doilea al tezei este evaluat stadiul cunoașterii în 

materie de metode (tradiționale și moderne) de măsurare a performanței. 

Importanța acestei cercetări decurge din faptul că metodele de măsurare 

a performanței și-au dovedit utilitatea pe multiple planuri. Analiza din 

perspectivă temporală a arătat că metodele moderne de măsurare a 

performanței nu abandonează analiza financiară. Opțiunea pentru o 

anumită metodă de evaluare a performanței depinde de scopul urmărit, de 

particularitățile firmelor evaluate și de mijloacele utilizabile pentru 

evaluare. Aplicarea practică a diferitelor sisteme de măsurare a 

performanței depinde de abilitățile și priceperile managerilor firmelor. 

Deși s-au dezvoltat modele din ce în ce mai complexe, încă nu s-a acoperit 

integral întreaga plajă a situațiilor particulare în care se poate afla o 

organizație la un moment dat.  

Principalele contribuții proprii în materie de metode și sisteme de 

măsurare și evaluare a performanței s-au concretizat în: 

1. Realizarea de sinteze și analize descriptive și comparative cu 

privire la cele mai relevante metode, respectiv, punctarea avantajelor și 

dezavantajelor acestor metode. Rezultatele acestor analize au o dublă 

utilitate: teoretică (deoarece prezintă stadiul cunoașterii în domeniu) și 

practică (deoarece pot servi drept ghid managerilor responsabili cu 

măsurarea și evaluarea performanței). 

2. Evidențierea parcursului dezvoltării acestor metode – din 

perspectiva euristicii pozitive. Rezultatele cercetării au relevat că s-au 

înregistrat progrese importante, care au marcat trecerea de la metodele 

tradiționale la cele moderne, de la metodele statice la cele dinamice, de la 

metodele centrate pe procese la cele bazate pe echilibrarea sistemelor, de 

la metodele unicriteriale la cele multicriteriale. Totodată, s-a evidențiat 

faptul că aria măsurilor de performanță s-a extins de la aspectele 

financiare la cele non-financiare, de la evaluările cantitative la cele 

calitative, de la elemente tangibile la elemente intangibile, de la situațiile 

prezente la cele de perspectivă. 

3. Evidențierea contribuției școlii românești de management la 

fundamentarea, validarea și aplicarea diferitelor metode. Eforturile 
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autorilor români s-au concretizat în: identificarea unui posibil compromis 

între eficiență și rentabilitate (din perspectiva metodelor tradiționale de 

măsurare a performanței); identificarea interdependențelor dintre 

procesul de creare a valorii în companiile financiare și non-financiare (din 

perspectiva metodelor contabile); evaluarea gradului de aplicabilitate al 

diferitelor metode (la nivelul firmelor românești); oferirea de exemple 

practice de operaționalizare a metodelor de măsurare a performanței; 

oferirea de dovezi privind impactul diferiților factori determinanți ai 

performanței. 

În capitolul al treilea sunt prezentate rezultate cercetărilor 

privind conceptul de performanță financiară, factorii săi determinanți și 

indicatorii de apreciere. S-a arătat că, odată cu dezvoltarea metodelor 

moderne de măsurare a performanței, atenția cercetătorilor s-a mutat de 

la crearea de valoare pentru firmă și acționarii săi la crearea de valoare 

pentru toate părțile interesate, iar complexitatea determinării și 

interpretării indicatorilor crește. Performanța financiară rămâne un reper 

important deoarece indică măsura îndeplinirii obiectivelor exprimate în 

termeni monetari și oferă indicii cu privire la succesul afacerii, eficiența 

managementului, satisfacția părților interesate și sustenabilitatea firmei.  

Revizuirea de literatură a permis identificarea și gruparea factorilor 

determinanți ai performanței financiare. Cei mai importanți indicatori de 

măsurare a performanței financiare (utilizați, deopotrivă, atât în cadrul 

metodelor tradiționale de măsurare a performanței, cât și în cadrul 

metodelor moderne) sunt: rentabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea, 

valoarea economică adăugată, valoarea firmei, marja profitului, fluxurile 

de numerar, cota de piață, volumul și structura vânzărilor, rata de creștere 

a veniturilor, costurile, eficiența utilizării activelor etc. În acest  context, 

s-au identificat factorii determinanți incluși în cercetările autorilor români 

și străini și s-a semnalat o dezvoltare a analizelor din două perspective: 

extensivă și intensivă.  

Pe linia managementului performanței financiare, principalele 

contribuții proprii s-au concretizat în: 

1. Evidențierea preocupărilor predecesorilor pentru definirea 

performanței financiare și formularea de puncte de vedere proprii. S-a 

arătat că s-a diminuat interesul cercetătorilor pentru definirea 

conceptului. Sintetizând puținele definiții regăsite în literatură, s-a propus 

o agregare a acestora pe două paliere: palierul abordărilor retrospective 

(context în care performanța financiară indică: eficacitatea și eficiența 

organizație în atingerea obiectivelor sale; eficacitatea și eficiența 

managementului în utilizarea resurselor;  capacitatea organizației de a  

valorifica poziția pe piață) și palierul abordărilor prospective (context în 
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care performanța financiară indică forța / capacitatea de a crea valoare 

economică, de a maximiza bogăția fondatorilor, de a genera câștiguri 

pentru investitori,  de a contribui la economia unei țări, în general). 

Continuând propunerea de tratare a performanței ca artefact în 

funcție de care se apreciază succesul unei organizații, performanța 

financiară a fost considerată o specie a artefactului original deoarece: 

rezultatele financiare prin care se apreciază performanța financiară 

reprezintă un rezultat al deciziilor manageriale; realizarea unui anumit 

nivel de performanță financiară presupune acțiuni specifice; informațiile 

istorice privind performanța financiară sunt utile atât pentru evaluări 

retrospective, cât și prospective. 

2. Identificarea celor mai importanți factori determinanți și a celor 

mai reprezentativi indicatori de apreciere a performanței financiare. 

Urmând structura metodelor de măsurare a performanței (prezentată în 

capitolul al doilea al tezei de doctorat), cercetărilor bibliografice (care au 

stat la baza elaborării celui de-al treilea capitol al tezei) au furnizat 

informații cu privire la cei mai reprezentativi factori determinanți ai 

performanței financiare. S-au adus dovezi care confirmă faptul că 

cercetările pe această temă s-au dezvoltat extensiv (identificându-se noi 

factori care își pun amprenta asupra performanței financiare) și intensiv 

(analizele incluzând în dezbatere nu doar factorii determinanți, ci și 

atributele asociate lor).  

În cercetările din ultima decadă, cei mai reprezentativi indicatori 

utilizați pentru măsurarea performanței financiare au fost: ratele de 

rentabilitate (integrate în arhitectura metodelor tradiționale și a celor 

moderne bazate pe evaluarea proceselor și pe echilibrarea sistemelor, dar 

și în structura metodelor multicriteriale și a sistemelor avansate și 

integrate de evaluare a performanței); valoarea economică adăugată 

(valorificată în metodele contabile și în cele bazate pe echilibrarea 

sistemelor); costurile, vânzările și profitul (integrate în sistemele de 

măsurare bazate pe managementul calității, în metodele multicriteriale și 

în sistemele avansate și integrate de evaluare a performanței). 

3.  Identificarea particularităților metodologice ale cercetărilor 

empirice centrate pe evaluarea impactului factorilor determinanți ai 

performanței financiare. S-a arătat că, în literatura de specialitate, 

predomină: a) cercetările realizate pe eșantioane de dimensiuni medii 

(care includ firme neomogene din punctul de vedere al obiectului de 

activitate); b) cercetările realizate pe baza datelor culese din surse 

secundare (rentabilitatea fiind măsura de performanță cel mai des 

întâlnită); c) cercetările bazate pe modele de cauzalitate dintre o variabilă 
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dependentă (performanța financiară) și una sau mai multe variabile 

independente (factori determinanți ai performanței financiare). 

În capitolul al patrulea sunt prezentate rezultatele revizuirilor de 

literatură privind finanțarea firmei. După lămurirea conceptelor și după 

prezentarea teoriilor privind finanțarea, au fost evaluate rezultatele 

cercetărilor empirice privind impactul finanțării asupra performanței 

financiare și s-au identificat potențialele direcții de cercetare empirică. 

Plecând de la recunoașterea interdependențelor (reciproce) dintre 

structura de finanțare și performanța financiară, s-a arătat că, pentru o 

corectă evaluare a impactului structurii de finanțare asupra performanței 

financiare, trebuie respectate anumite rigori, precum: identificarea 

corectă a factorilor determinanți; selectarea celor mai adecvate 

instrumente de măsurare; asigurarea calității, reprezentativității și 

relevanței informațiilor introduse în sistemul de măsurare (respectiv, 

alegerea celor mai adecvate surse de date); asigurarea reprezentativității 

eșantioanelor.  

Una din concluziile evidențiate în cadrul acestui capitol a fost aceea 

că, deși scopul final al cercetărilor a fost același (identificarea unei 

structuri de finanțare care să maximizeze performanța financiară), 

rezultatele au fost contradictorii. Cercetările empirice au evidențiat atât 

corelații pozitive, cât și negative între structura de finanțare și 

performanța financiară. Aceste diferențe au fost explicate prin: utilizarea 

unor indicatori diferiți; lipsa de omogenitate la nivelul eșantioanelor 

analizate (din perspectiva dimensiunii firmelor analizate); prezența sau 

absența dificultăților financiare; gradul de îndatorare și scadența 

datoriilor; specificul afacerilor (mici, mijlocii, mari, listate sau nelistate), 

specificitatea industriilor etc.  

Contribuțiile proprii pe linia analizelor privind structura de 

finanțare – ca factor determinant al performanței financiare – s-au 

concretizat în: 

1. Delimitări conceptuale. Revizuirea de literatură a indicat faptul 

că termeni precum structura de finanțare, structura financiară sau 

structura capitalurilor sunt utilizați ca fiind echivalenți. În cadrul 

prezentei teze de doctorat s-a punctat faptul că scadența finanțărilor 

delimitează structura de finanțare de structura strategică a finanțărilor 

(numită și structură a capitalurilor).  

2. Sintetizarea parcursului teoriilor privind finanțarea. În cadrul 

teoriilor privind finanțarea pe termen scurt au fost avute în vedere: teoria 

finanțării prudențiale, teoria finanțării pe baza creanțelor, teoria 

lichidității, teoria ierarhizării surselor de finanțare și teoria fluxurilor de 

numerar. În ceea ce privește finanțarea strategică s-a evidențiat trecerea 
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de la teoria neutralității structurii de finanțare la teorii mai relevante, 

precum: teoria compromisului (care pune în balanță avantajele fiscale ale 

îndatorării cu costul asociat dificultăților financiare);  teoria ierarhizării 

surselor de finanțare (care postulează că ordinea utilizării resurselor este 

mai importantă decât ponderea acestor resurse în finanțarea totală); teoria 

fundamentată pe relația dintre structura capitalului și strategia firmei (care 

arată că oligopolurile tind să fie mai îndatorate decât monopolurile, 

îndatorarea crescând odată cu creșterea elasticității cererii pentru 

produsele fabricate, levierul fiind corelat negativ cu gradul de concentrare 

al industriei); teoria sincronizării cu piața de capital (care are ca punct de 

plecare emisiunea de titluri atunci când cotația crește și răscumpărarea 

titlurilor atunci când cotația scade); teoria părților interesate (care 

semnalează nevoia de surmontare a limitelor contabilității financiare și 

recomandă trecerea la o contabilitate multidimensională – care să permită 

integrarea mai multor dimensiuni ale performanței); 

3. Evaluarea rezultatelor cercetărilor pe tema interdependențelor 

dintre structura de finanțare și performanța financiară. S-a arătat că 

impactul structurii de finanțare asupra performanței financiare este 

analizat în strânsă corelație cu alți factori determinanți de natură 

financiară sau non-financiară. Datorită diversității eșantioanelor / datelor/ 

indicatorilor utilizați, rezultatele cercetărilor empirice nu sunt 

convergente. Deoarece au fost identificate puține studii realizate pe 

specificul economiei românești, scopul cercetărilor empirice care au fost 

dezvoltate ulterior a fost acela de a oferi dovezi privind impactul structurii 

de finanțare asupra performanței firmelor românești. 

Ultimul capitol al tezei de doctorat este rezervat cercetărilor 

empirice. Ținând cont de semnalele transmise de predecesorii în cercetare 

(care au atras atenția că rezultatele diferă semnificativ de la țară la țară, 

de la sector la sector și chiar de la firmă la firmă), s-a optat pentru o 

analiză graduală, în sensul că, pentru început – pentru a obține rezultate 

reprezentative – s-a realizat un studiu de caz. Rezultatele acestui studiu 

de caz au fost considerate repere pentru o analiză pe un eșantion pilot. 

Analiza pe eșantionul pilot a fost extinsă apoi pe un eșantion de 69 de 

firme din același domeniu de activitate (industria auto). Ultima cercetare 

empirică încorporează două repere noi: un eșantion nou (cuprinzând firme 

din alt domeniu de activitate) și o perioadă de analiză extinsă (care să 

permită evaluarea interdependențelor dintre structura de finanțare și 

performanța financiară în funcție de fazele ciclurilor economice). 

1. Studiul de caz s-a centrat pe analiza dinamicii valorii economice 

adăugate (EVA) realizate de Societatea Automobile Dacia S.A., în 

perioada 2014-2019. Valorificând informații culese din surse secundare, 
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s-a conturat profilul de performanță (apreciat prin mărimea și dinamica 

valorii economice adăugate) și s-a evidențiat aportul diferitelor strategii 

la creșterea performanței organizaționale. Rezultatele obținute relevă că 

performanța financiară depinde de eficiența activităților operaționale, de 

strategia privind volumul vânzărilor și, nu în ultimul rând, de strategia de 

finanțare a firmei.  

Principalele contribuții proprii sunt evidențiate prin asocierea cu 

triplului obiectiv asumat. În ceea ce privește metodologia de determinare 

a valorii economice adăugate, s-au prezentat exemple de realizare a 

ajustărilor asupra profitului operațional net și asupra capitalului investit. 

Diferit de cercetările anterioare (care au realizat ajustări în funcție de 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare / promovare / amortizare), s-a extins 

ajustarea capitalului investit ținând cont de activele neafectate 

activităților operaționale (titluri de valoare deținute și împrumuturi 

acordate) deoarece reprezintă ieșiri de numerar care reduc posibilitățile 

de finanțare a activității curente. 

Analiza dinamică a performanței apreciată prin EVA a permis 

identificarea impactului factorilor săi determinanți. Rezultatele obținute 

au oferit dovezi cu privire la interdependența dintre performanța 

financiară și finanțarea afacerii; s-a arătat că performanța crește numai în 

condițiile în care ritmul de creștere a profitului operațional net este 

superior ritmului de creștere a capitalului investit.  Diferit de cele 

consemnate în literatura de specialitate, s-a arătat că valoarea economică 

adăugată poate crește chiar și în condițiile creșterii volumului capitalului 

investit. Acest rezultat a contrazis una din criticile aduse metodei bazate 

pe EVA – conform căreia metoda nu stimulează dezvoltarea capitalului 

economic al unei afaceri datorită faptului că achiziția de active fixe are 

impact negativ asupra performanței. 

Pe baza rezultatelor obținute s-a reconstruit cadrul integrat de luare 

a deciziilor care a permis crearea valorii economice adăugate pe parcursul 

celor șase ani de analiză. S-au prezentat dovezi privind aportul strategiilor 

organizaționale (de creștere a eficienței activităților operaționale, de 

creștere a veniturilor din vânzări și de finanțare) la atingerea obiectivelor 

de performanță. 

2. Cercetarea empirică realizată pe eșantionul pilot (3 firme din 

același domeniu de activitate) a oferit detalii cu privire la particularitățile 

măsurării și evaluării performanței financiare a firmelor românești, 

punând în balanță circumstanțele utilizării ratelor financiare, respectiv, a 

valorii economice adăugate. Opțiunea pentru analiza profilurilor de 

performanță financiară construite pe baza ratelor și a valorii economice 



 76 

adăugate a fost justificată deoarece ambele analize interferează cu aria 

managementului financiar.  

În ceea ce privește măsurile de performanță selectate, rezultatele 

au arătat că fiecare acțiune de măsurare a performanței stabilește propria 

ierarhie în materie de metode, tehnici și instrumente. Analizele de 

regresie au oferit dovezi privind legăturile dintre diferitele măsuri de 

performanță (la un nivel de semnificație de 90%). Rezultatele analizei 

privind impactul structurii de finanțare asupra performanței financiare au 

indicat faptul că influența este una negativă, ceea ce corespunde teoriei 

ierarhizării surselor de finanțare (creșterea gradului de îndatorare cu 10% 

duce la o scădere a performanței financiare cu  aproape un procent). În 

cadrul celei de a doua analize de regresie s-a arătat că performanța 

financiară (apreciată prin rentabilitatea activelor) este influențată pozitiv 

de rata reală de creștere a economiei. La o rată de creștere economică de 

10%, performanța financiară a firmelor crește cu 4.96%.  

Ca elemente de originalitate în planul acestei cercetări empirice 

(realizate pe eșantionul pilot) se remarcă: a) construirea a două profiluri 

de performanță, unul pe ratele de rentabilitate și unul pe valoarea 

economică adăugată; b) testarea interdependențelor dintre diferitele 

măsuri de performanță financiară; în literatura consultată pentru 

evaluarea stadiului cunoașterii, o astfel de direcție de cercetare nu a mai 

fost întâlnită; c)  propunerea și validarea unui model original de ajustare 

a valorii economice adăugate pentru a asigura comparabilitatea la nivel 

de firme (prin raportarea valorii economice adăugate la totalul activelor 

s-a arătat că mai importantă este capacitatea de a crea valoare economică 

adăugată decât dimensiunea absolută a valorii economice adăugate). 

3. Cercetarea empirică realizată pe eșantionul extins (69 de firme 

din același domeniu de activitate – industria auto) a avut ca obiectiv 

evaluarea impactului diferiților factori determinanți ai performanței 

financiare a firmelor românești; o atenție specială s-a acordat evaluării 

interdependențelor dintre structura de finanțare și performanța financiară. 

Cercetarea a avut în vedere două măsuri de performanță: rentabilitatea 

activelor (ROA) și rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE). În ceea ce 

privește prima măsură de performanță s-a arătat că: gradul de îndatorare 

și tangibilitatea activelor exercită o influență negativă și semnificativă 

statistic asupra performanței financiare (creșterea gradului de îndatorare 

cu 10% determină o reducere a rentabilității economice cu 2.49%); în 

schimb, marja profitului net și eficiența activelor exercită o influență 

pozitivă și semnificativă statistic asupra performanței financiare. Cea de-

a doua analiză de regresie (realizată pe ROE) a indicat faptul că 

îndatorarea, levierul, marja profitului și eficiența economică exercită o 
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influență pozitivă și semnificativă statistic asupra performanței financiare 

(creșterea utilizării datoriilor comparativ cu fondurile proprii – adică a 

levierului financiar – cu 10% determină o creștere a rentabilității 

financiare cu 8.10%).  

În cadrul acestei cercetări empirice, impactul variabilelor 

macroeconomice (indicele de presiune concurențială la nivel de domeniu 

de activitate, creșterea economică, rata inflației, rata dobânzii la credite și 

rata de creditare a economiei) asupra performanței financiare s-a dovedit 

a fi negativ, dar nesemnificativ statistic; singura variabilă cu impact 

pozitiv (dar tot nesemnificativ statistic) a fost rata de creditare a 

economiei.  

Ca elemente de originalitate în planul acestei cercetări empirice 

(realizate pe eșantionul extins) se remarcă: a) realizarea de analize pe un 

eșantion omogen (incluzând firme din industria auto), care nu au făcut 

obiectul cercetărilor anterioare; b) oferirea de dovezi privind impactul 

negativ al structurii de finanțare asupra rentabilității financiare (apreciate 

prin ROA); c) oferirea de dovezi care validează teoria ierarhizării surselor 

de finanțare; aceste dovezi indică faptul că firmele din eșantionul analizat 

acordă o mai mare importanță ordinii de utilizare a diferitelor surse de 

finanțare decât preocupării de optimizare a structurii de finanțare prin 

echilibrarea avantajelor financiare cu costul dificultăților financiare. 

Deoarece nu s-au obținut rezultate semnificative privind impactul 

variabilelor macroeconomice asupra performanței financiare s-a decis 

reluarea acestor analize pe un nou eșantion de firme și într-un nou 

scenariu.  

Ultima cercetare empirică evaluează impactul îndatorării asupra 

performanței financiare – corespunzător fazelor ciclurilor economice. 

Analiza a fost realizată pe un eșantion de 42 de firme din sectorul 

turismului. Problema de cercetare identificată (evoluția nefavorabilă a 

sectorului în ultimii 20 de ani) a obligat la evaluarea impactului factorilor 

care au determinat această evoluție. Rezultatele au oferit dovezi pentru 

impactul negativ al îndatorării asupra performanței financiare (apreciate 

prin rentabilitatea economică).  În schimb, analiza efectuată pe modelului 

rentabilității financiare, a  indicat că îndatorarea are efect pozitiv asupra 

performanței financiare. Altfel spus, la o creștere cu 10% a gradului de 

îndatorare, rentabilitatea economică scade cu 1%, iar rentabilitatea 

financiară crește cu 2.4%.  

Analiza statistică a mai furnizat informații valoroase cu privire la 

impactul altor variabile micro și macroeconomice. Astfel, s-a arătat că 

dimensiunea firmei și rata șomajului au impact negativ, în timp ce rata de 

creștere economică și gradul de lichiditate au o influență pozitivă asupra 
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performanței financiare (apreciate prin ROA). Rata inflației are impact 

pozitiv sau negativ, după cum performanța este apreciată prin 

rentabilitatea activelor sau rentabilitatea capitalurilor proprii.  

În perioadele de pre-criză (2000-2008), criză (2009-2015 și cele de 

post-criză (20016-2019) variația performanței financiare apreciată prin 

rentabilitatea activelor – sub impactul variabilelor incluse în analiză – este 

mai semnificativă decât variația performanței financiare apreciate prin 

rentabilitatea capitalurilor. Singurele variabile cu impact aspra ROE sunt 

gradul de îndatorare (care își menține influența pozitivă în perioadele de 

pre-criză) și dimensiunea firmei (care își menține influența negativă în 

perioadele de post-criză).  În perioada crizei (2008-2015), niciuna din 

variabilele analizate nu a influențat performanța financiară (apreciată prin 

rentabilitatea capitalurilor). În ceea ce privește impactul dimensiunii 

firmei asupra ROA, relațiile de interdependență observate în analiza 

realizată pe întreaga perioadă (2000-2019), se mențin valabile pe toate 

cele trei sub-perioade. Creșterea cu 10% a investițiilor în active duce la 

scăderea performanței cu 3.43% în perioadele de pre-criză, cu 1.99% în 

perioadele de criză și cu 3.94% în perioadele de post-criză. În schimb, 

creșterea lichidității curente a afacerilor cu 10% contribuie la creșterea 

performanței cu 20% în perioadele de pre-criză și cu circa 10% în 

perioadele de criză și post-criză.  

Rezultatele acestei cercetări empirice sunt valoroase atât din punct 

de vedere științific, cât și practic, deoarece oferă indicii managerilor cu 

privire la adaptarea strategiilor privind performanța și îndatorarea, 

corespunzător contextului macroeconomic național. În analiza literaturii 

de specialitate nu s-au identificat studii (adaptate specificului economiei 

românești) care să analizeze interdependențele dintre performanța 

financiară și variabile micro și macroeconomice asociate perioadelor de 

pre-criză, criză și post-criză. Prin urmare, acest studiu umple golul de 

cercetare existent în domeniul managementului performanței financiare 

și prezintă dovezi pentru firmele din sectorul turismului din România.  

Elementele care dau originalitate acestei ultime cercetări empirice 

sunt: eșantionul selectat (care asigură reprezentativitatea rezultatelor la 

nivelul industriei turismului); perioada analizată (extinsă la 20 de ani, 

astfel încât să includă perioade de pre și post-criză); interdependențele 

testate (care nu au mai făcut obiectul cercetărilor anterioare pe firme 

românești) și rezultatele obținute (care sunt foarte utile în fundamentarea 

strategiilor organizaționale în funcție de stadiile pe care le parcurge 

economia). 

Privită ca întreg, teza de doctorat tratează o problemă de o 

deosebită importanță deoarece abordează una dintre fațetele performanței 
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generale a firmei – performanța financiară. Din această perspectivă (pe 

întreg parcursul dezvoltării cercetărilor), s-a admis că, oricât de 

importantă ar fi performanța financiară, analizele nu trebuie să se 

focalizeze exclusiv pe aspectele financiare. Prin urmare, în cercetările 

viitoare se va avea în vedere extinderea analizelor pentru a cuprinde 

multiplele dimensiuni ale performanței. 

Deoarece cercetările centrate pe performanță (respectiv, 

performanța financiară) au luat amploare de-a lungul anilor, se impune 

precizarea că, pentru elaborarea tezei de doctorat, s-a avut în vedere o 

selecție a celor mai reprezentative cercetări. Din acest considerent, 

cercetarea nu se pretinde a fi exhaustivă. Pentru a surmonta limitele legate 

de posibilitatea generalizării rezultatelor s-au utilizat diferite metode de 

cercetare (studiu de caz și cercetarea pe bază de eșantion). Cu toate 

acestea, generalizarea rămâne validă doar la nivelul domeniilor analizate 

(industria auto și domeniul turismului). 

Rezultatele cercetărilor din prezenta teză de doctorat deschid noi 

perspective de dezbateri pe următoarele direcții:  

- identificarea măsurii în care diferitele metode de măsurare a 

performanței răspund mai bine specificului firmelor românești;  

- identificarea și includerea în analizele empirice a unor noi factori 

determinanți relevanți pentru firmele românești (sunt avuți în vedere atât 

factorii determinanți asociați structurii de finanțare, cât și cei de altă 

natură);  

- fundamentarea de principii și criterii pentru selectarea celor mai 

relevanți indicatori de apreciere a performanței; 

- evaluarea vitezei de ajustare a structurii de finanțare a firmelor 

românești și evaluarea impactului asupra performanței; 

- extinderea eșantioanelor pentru a asigura reprezentativitatea 

rezultatelor;  

- realizarea de analize comparative (la nivel de domenii/ramuri de 

activitate ale căror output-uri sunt substituibile sau complementare);  

- realizarea de analize pe parcursul unor perioade extinse (marcate 

de ciclicitate economică), tocmai pentru a surprinde nu doar impactul 

factorilor determinanți asupra performanței financiare, ci și pentru a 

evalua reziliența organizațională. 
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