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Abstract
In contextul Guvernanţei Corporative, în aproape toate ţările se intensifică preocuparea
pentru protecţia acţionarilor, asigurarea echilibrului puterii în cadrul organelor de conducere
ale companiilor, constituirea şi, după caz, extinderea compeţentelor auditului legal, constituirea
comitetelor de audit, asigurarea transparenţei şi calităţii informaţiilor, etc.
O buna guvernanţă în cadrul unei companii diminuează riscurile, creşte performanţa,
deschide calea către pieţele financiare eficiente, îmbunătăţeşte stilul de conducere, stabileşte
un climat de investiţii atractiv, arată transparenţa şi responsabilitatea socială.
Atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel microeconomic se impune cu necesitate reînnoirea şi
perfecţionarea instrumentelor de măsurare şi analiză economico-financiară a performanţei, cu
scopul de a reflecta cât mai bine rezultatele obţinute de o entitate economică şi de coerenţa cu
cerinţele diferitelor părţi interesate.
Acest articol va aborda performanţa din perspectiva intereselor diverse, uneori
contradictorii ale diferitelor părţi interesate şi va propune modele de analiză şi indicatori
specifici diferitelor dimensiuni ale performanţei.
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1. INTRODUCERE
Guvernanţa corporativă continuă să fie într-un
proces de adaptare la cerinţele unei economii
moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieţii
sociale şi totodată la necesităţile de informare a
investitorilor şi a terţelor părţi în activitatea
entităţilor.
Reformele în domeniul acestui
concept de conducere şi control al entităţilor
economice, ar fi fost întârziate în lipsa unor serii
de evenimente nedorite, care au zguduit
încrederea
investitorilor
în
probitatea
managerilor. De asemenea, apar în această
perioadă elemente considerate cruciale în
dezvoltarea unui cadru solid de guvernanţă
corporativă în intreaga lume. De exemplu,
normele de raportare financiară, în consens cu
eforturile de modernizare a tehnicilor contabile,
reprezintă baza sistemului de guvernanţă
corporativă la nivel european. Mecanismele
funcţionale de control intern precum şi cele ale
auditului intern şi extern, au fost indispensabile
pentru managementul la vârf a fiecărei entităţi
economice, în atenuarea conflictelor de agenţie
şi în construirea încrederii între grupurile de
stakeholderi.
Ne punem în permanenţă diferite întrebari :
Poate fi viabil, în prezent, un binom de tipul
guvernanţă corporativă- performanţă ? Care
sunt criteriile de măsurare a nivelului conducerii
corporative ? Cum am putea aprecia nivelul
actual de guvernanţă corporativă în România ?
Există în prezent un model care, prin calităţile
sale, s-a dovedit mai bun decât celelalte ?
Consider că buna guvernanţă poate da un
răspuns la toate întrebările de mai sus.

2. BUNA GUVERNANTA
CORPORATIVA
Buna guvernanţă a entităţilor economice
reprezintă în prezent o condiţie pentru stabilitate
economică, creşterea performanţei, percepţia
investitorilor asupra schimbării şi reformei
economice, atragerea investiţiilor şi a
finanţărilor companiei.
‘’Practica
confirmă
necesitatea
intensificării eforturilor de acceptare a
guvernanţei corporative, deoarece s-a observat
că organizaţiile care se dedică principiilor
acesteia au reuşit chiar să ajungă să maximizeze
profiturile.’’ [M.Ghiţă, 2008, p.14]
De asemenea, buna guvernanţa, reprezintă
atât un set de relaţii între managementul entităţii,
Consiliul de Administraţie, acţionari şi alte
grupuri de interesaţi, cât şi structura prin care se

stabilesc obiectivele întreprinderii şi mijloacele
necesare pentru ca acestea să fie realizate.
Stakeholderii, fără de care firma n-ar putea să
funcţioneze, reprezintă persoanele care au un
interes direct sau indirect într-o anumită entitate,
cu aşteptări foarte diverse a cărui echilibru
depinde de modalitatea guvernării întreprinderii,
de statutul etic promovat de către aceasta, şi de
contextul cultural în care îşi desfăşoară
activitatea întreprinderea.
‘’Buna guvernanţă-atât a instituţiilor
publice, cât şi a companiilor private-este
considerată a fi piatra de temelie a unei
economii naţionale ferite de şocuri endogene’’
[V.Dan Dragomir, 2010, p.39]
Printre principiile fundamentale ale
economiei de piaţă se numără şi cele referitoare
la faptul că entităţile trebuie să funcţioneze în
interesul acţionarilor, pe de o parte, iar, pe de
altă parte, că de performanţa lor, alături de
aceştia sunt interesate şi alte grupuri de
stakeholderi : manageri, salariaţi, furnizori,
clienţi, bănci, stat, comunitatea locală etc.
O bună guvernanţă ar trebui să ofere
motivaţia necesară pentru realizarea obiectivelor
care sunt ‘’ în interesul firmei şi al acţionarilor,
şi ar trebui să faciliteze o monitorizare eficientă,
încurajând astfel firmele să utilizeze resursele în
mod eficient’’[ 10 ]
Acest sistem joacă un rol primordial în creşterea
performanţelor, prin penetrarea mai facilă a
firmelor pe pieţele de capital, crescând
încrederea investitorilor financiari şi contribuind
la îmbunătăţirea competitivităţii entităţilor.
Crizele economice au scos la iveală
deficienţele majore ale guvernanţei corporative
legate de controlul salariilor managerilor,
transparenţa activităţii entităţilor, rolul şi
responsabilităţile tuturor acţionarilor,
managementul riscurilor.
Modul defectuos al guvernanţei corporative
a fost evidenţiat şi de Joseph Stiglitz, laureat al
Premiului Nobel pentru economie în anul 2001
El afirma că ‘’în loc ca societăţile să fie conduse
de acţionari prin reprezentanţii lor în consiliile
de administraţie, ele au fost administrate de fapt
de echipele manageriale în folosul lor.’’[8]
Buna guvernanţă corporativă se referă la
eficienţa sistemelor de management, cu
preponderenţă la rolul Consiliului de
Administraţie şi al Directorilor, responsabilitatea
şi remunerarea acestora, la credibilitatea
informaţiilor si la eficienţa sistemului
de
management al riscului.
Pentru orice administraţie, cunoaşterea
‘’governance’’ reprezintă primul pas pentru
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realizarea obiectivelor companiei, pe termen
scurt şi lung. ‘’Este cu atât mai clar că un sistem
bazat pe guvernanţa corporativă nu determină
numai viitorul unei companii, dar şi viitorul
întregii economii.’’
[Ana, Morariu,2008,
p.186]

3. METODE NOI DE MASURARE
SI ANALIZA PERFORMANTEI
ECONOMICO-FINANCIARE IN
CONTEXTUL GUVERNANTEI
BAZATA PE PIETELE
FINANCIARE
Performanţa continuă să reprezinte obiectivul
oricărei entităţi economice deoarece numai prin
performanţă au posibilitatea de a crea valoare
pentru acţionari şi pentru grupurile interesate.
Prima condiţie necesară pentru îmbunătăţirea şi
atingerea excelenţei în afaceri este dezvoltarea şi
implementarea unui sistem pentru evaluarea
performanţei întreprinderii
Raţionalitatea activităţii oricărei entităţi
economice
în
cadrul
unei
economii
concurenţiale este aceea de maximiza valoarea
unei entităţi economice din perspectiva
acţionarilor, dar totodată să nu fie neglijată nici
latura socială a afacerii, adică o atenţie sporită
trebuie acordată şi celorlalţi stakeholderi
implicaţi.
In prezent, în ţara noastră dar şi în alte ţări
din sud-estul Europei, modelul existent al
raportării corporative nu ia în considerare
indicatorii de bază de care în principal sunt
interesaţi investitorii companiei, de exemplul
indicatorii de creare de valoare (E.V.A), sau
indicatorii non-financiari, care reprezintă un
interes major pentru investitori, pentru a-i
convinge pe aceştia să investească în companii
care sunt orientate spre crearea de bogăţie..
Un indicator important de măsurare a
performanţlor întreprinderilor, în contextul
sistemului de guvernanţă anglo-saxon, din
punctul de vedere al acţionarilor, este rezultatul
global sau economic, care constituie o
dimensiune a performanţei financiare a entităţii
economice, determinat ca diferenţă între
veniturile totale şi oportunităţile tuturor
factorilor de producţie, sub formă de inpout-uri,
care participă la formarea rezultatului sub forma
sa economică, într-o perioadă de timp. Această
relaţie are o determinare structurală şi în
consecinţă, trebuie analizată prin prisma
activităţilor consumatoare de resurse şi
generatoare de rezultate.Este necesar să se
contabilizeze, alături de venituri şi cheltuieli, şi
100

câştigurile sau pierderile,care rezultă din
evenimente sau circumstanţe, care ţin de mediul
exterior şi care, de obicei, nu cad sub incidenţa
controlului entităţii economice.
In plan internaţional, modelul actual de
raportare a performanţei financiare, care face
obiectul standardului internaţional
decontabilitate IAS 1 ‘’Prezentarea situaţiilor
financiare’’, este centrat pe conceptul de rezultat
global, în jurul căruia, de-a lungul timpului, s-au
conturat opinii pro şi contra .
Potrivit Cadrului Conceptual al FASB,
câştigurile sunt creşteri de capitaluri proprii(de
activ net), provenite din operaţii accesorii sau
neobişnuite şi din orice altă operaţie, activitate,
circumstanţă şi eveniment, care au un efect
asupra enităţii, în cursul exerciţiului, cu excepţia
operaţiilor ce se referă la venituri sau la investiţii
efectuate de proprietari. Respectiv, pierderile,
care sunt diminuări ale capitalurilor proprii (de
activ net), provenite din operaţii accesorii sau
neobişnuite şi din orice alţa operaţie, activitate,
circumstanţă sau eveniment, care au efect asupra
entităţii, în cursul exerciţiului, cu excepţia
operaţiilor ce dau naştere la cheltuieli sau la
distribuiri în folosul proprietarilor.
In ţara noastră, entitătile care intră sub
incidenţa O.M.F.P 3055/2009, vor trebui să
prezinte, ca o componentă separată a situaţiilor
financiare, un tablou al variaţiilor capitalurilor
proprii. Litera şi spiritul normei internaţionale
IAS 1, în materie de prezentare şi publicare a
situaţiei variaţiei capitalurilor proprii, au
constituit baza reglementărilor Ordinului, pentru
această situaţie financiară, care va conduce, de
asemenea, la indicatorul global de performanţă,
rezultatul economic, care va include rezultatul
net al exerciţiului, corectat cu valoarea unor
câştiguri sau pierderi ce sunt consecinţa
reevaluării imobilizărilor corporale şi/sau
necorporale şi a ajustărilor generate de conversia
conturilor entiăţilor străine.
Performanţa financiară a unei entităţi
economice este asigurată atunci când profiturile
generate sunt mai mari decât costul capitalului
investit, sau cum afirma Peter Druker, ’’
întreprinderea returnează în economie mai mult
decât a primit de la aceasta ca resurse.’’
[Monica, Petcu, 2009, p.403]
Pentru a atrage finanţări externe şi pentru a
avea acces la pieţele interne şi internaţionale de
capital, investitorii trebuie convinşi spre crearea
de valoare şi spre o guvernare în conformitate cu
obiectivele
acţionarilor,
spre
folosirea
indicatorului E.V.A, pentru analiza economicofinanciară reală a performanţei companiei. EVA
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este nu numai un instrument pentru a măsura
performanţa companiei este, de asemenea, un
mijloc de motivare a managementului şi pentru a
facilita activităţile economice , la toate nivelurile
societăţii. Această metodă modernă de analiză
economico-financiară determină creşterea valorii
companiei şi a valorii create pentru acţionari,
‘’dand o imagine justă a eficienţei utilizării
resurselor şi a eficacităţii globale a
întreprinderii.’’[ Maria, Niculescu, 2005, p.198]
Acest indicator poate să dea un răspuns la
două principii de bază ale finanţelor : [15]
 orice principiu ar trebui să aibă drept
scop îmbogăţirea proprietarilor;
 valoarea companiei depinde de cât
doresc investitorii ca profiturile viitoare
să depăşească costul capitalului.
Este cel mai întâlnit indicator de măsurare a
profitului economic realizat de către o entitate
economică şi se include în categoria
indicatorilor de măsurare a performanţei interne
a companiei.
Acest indicator are mai multe caracteristici
originale : [12]
 ‘’este un indicator specific ;
 este un standard extern ;
 constituie un bonus plurianual ;
 utilizează
ajustările
contabile’’,
necesare obţinerii unei imagini juste a
performanţelor entităţii economice.
Acest indicator de apreciere a performanţei
este menţionat pentru prima dată de Peter
Drucker în anul 1964, în lucrarea-Management
pentru rezultate-, iar principiile sale au fost
analizate acolo de aproape un secol de către
economistul Alfred Marshall- (în anul 1890),
care a definit costul capitalului investit (element
inclus in determinarea E.V.A), ca fiind un
rezultat economic. Este ceea ce numim astăzi
creare de valoare pentru acţionari, sau ‘’este
ceea ce în contabilitate se cheamă rezultat
rezidual’’.[Maria, Niculescu,. 2005, p.196].
Cercetarea a fost continuata de economiştii
americani Stern şi Bennet Stewart, şi reintrodusă
în mediul corporativ american, cu rezultate
foarte bune, companii foarte mari din SUA şi
din Europa folosind în prezent această metodă,
pentru evaluarea performanţei
economicofinanciare. ‘’Raţionamentul ce stă la baza
acestui indicator este simplu şi logic :capitalul
propriu, ca şi capitalul împrumutat, are cost
specific.’’[ Maria, Niculescu, 2005, p.14]
Indicatorii creării de valoare, pot reprezenta
criterii eficiente de stabilire şi remunerare a
rezultatelor echipei manageriale, respectiv ca
pârghie de îmbunătătire a guvernanţei

corporative a întreprinderilor cotate la B.V.B.
Faţă de măsurarea performanţei cu ajutorul
indicatorilor clasici, conceptul de creare de
valoare ţine cont de costul capitalului investit.
‘’Introducerea de E.V.A, ca o măsură de
performanţă, conduce la o schimbare de
priorităţi şi comportamente operaţionale.’’[14]
E.V.A (Economic Value Added)
se
calculează cu relaţiile :
1) ‘’E.V.A=Rezultatul operaţional net –
Costul capitalului investit:
[ Maria, Niculescu, 2005, p.194-196] ;
Ca măsură de performanţă, E.V.A este
direct legată de rezultatul economic operaţional.
Rezultatul operational net reprezinta rezultatul
exploatarii, care luat in calcul este un rezultat
net, după deducerea amortizării imobilizărilor şi
a impozitului pe profit. Capitalul investit este
format din capitalul propriu şi din datoriile
financiare cu care este finanţat activul economic.
Această formulă conţine o multitudine de
ajustări pentru obţinerea unei imagini reale a
performanţelor întreprinderii.
2) ‘’E.V.A= RE(1 – i) – CI x k ; ’’
3) ‘’E.V.A= Ci ( Rr – k)
;’’
unde : RE reprezintă rezultatul operaţional, adică
în termeni contabili rezultatul exploatării
CI-capitalul investit,
k-costul capitalului investit , care se
calculează utilizând formula:
‘’K= [ Cpr x R + Dat x p(1-i)]
;’’
Cpr +Dat.
unde: Cpr=capital propriu;
Dat.=suma datoriilor financiare nete;
i- cota impozitului pe profit;
R-costul mediu al capitalului propriu;
Rr este rata rentabilităţii economice a
capitalului investit.
Reducerea costului capitalului investit şi, în
acelaşi timp îmbunătăţirea rentabilităţii acestui
capital-(de exemplu prin creşterea productivităţii
muncii, sau reducerea costurilor, etc), constituie
o metoda de creştere a E.V.A.
Dacă vom analiza dinamica acestui indicator
vom constata că:
a)Daca E.V.A>0; arată crearea de valoare pentru
acţionari, şi rentabilitatea intreprinderii este
superioară
remunerării capitalurilor aportate
pentru finanţarea activitătii economice;
b) Dacă E.V.A=0; evidenţiază o situaţie de
echilibru, ceea ce arată că întreprinderea nu are
nici creare şi nici reducere de valoare, indiferent
de creşterea fluxurilor de cash-flow.
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c)Dacă E.V.A<0 ; arată că întreprinderea are o
reducere de valoare;
Entitatea economică nu acoperă costul
capitalului
din
rezultatul
operaţional
realizat.’’Aceasta ar însemna o distrugere de
valoare determinată de faptul că eforturile
pentru remunerarea capitalului sunt mai mari
decât
rezultatul
operaţional.’’[Maria,
Niculescu, 2005, p.200]
De ce se folosesc indicatorii de creare de
valoarea pentru acţionari ? Pentru că analiza
economico-financiară a performanţei firmei
utilizând indicatorii bazaţi pe venituri nu reflecta
valoarea reală creată, nu ia în considerare riscul,
inflaţia , sau costul capitalului investit. Structura
capitalului şi politica de dividend vor fi stabilite
în funcţie de modul în care crează valoare pentru
acţionari. Indicatorii bazaţi pe creearea de
valoare sunt mai buni întrucât, ‘’în primul rând,
cu ajutorul lor sunt mai uşor de identificat
factorii care influenţează valoarea companiei şi,
în al doilea rând, se consideră că fluxurile de
numerar influenţează preţul acţiunilor unei
companii.’’[ Copeland,Tom, 2000, p.75]
Avantajele utilizarii indicatorului E.V.A :
 ‘’sensibilizează
managerii
în
grestionarea
patrimoniului
întreprinderii în ansamblul său ;
 este un instrument de planificare
strategică ;
 este o pârghie de motivare a
managerilor
şi
a
personalului
operaţional’’ [Maria, Niculescu, 2005,
p.210]
 convinge investitorii să investească în
companii care sunt orientate spre crearea
de bogaţie ;
 ghidează
şi accelerează luarea
deciziilor ;
 îmbunătăţeşte comunicarea, colaborarea
şi cooperarea între diferitele diviziuni şi
departamente.
Potrivit concepţiei cercetătorilor SternStewart, E.V.A ‘’ este o compensaţie de bază a
directorilor companiei într-un obiectiv cu două
dimensiuni : pentru a motiva managerii în
cadrul organizaţiei şi pentru a asigura alinierea
de interese ale managerilor cu cele ale
acţionarilor.’’[ 15]
Acest indicator prezintă şi o serie de
dezavantaje, dintre care menţionăm :
 are o metodologie de calcul greoaie in
comparaţie cu cei tradiţionali, deoarece
trebuie luaţi în considerare anumiţi
factori şi ajustări pentru fiecare entitate
în parte ;
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nu poate fi o bază de comparaţie între
companii deoarece depinde de mărimea
companiei şi de capitalul utilizat ;
 este destul de greu de înţeles de
persoane care nu au o educaţie
financiară şi în consecinţă este greu de
pus în practică ;
Sardrine Boulerne et Jean-Michel Sahut,
confirmă că‘’un sistem de guvernanţă fiabil este
un sistem care aliniază interesele managerilor
şi ale acţionarilor şi conduc la maximizarea
bogaţiei acţionarilor.’’[11]
Folosirea acestui indicator nu înseamnă
renunţarea la indicatorii clasici de apreciere a
performanţelor. Managerii vor urmări în
continuare dinamica acestor indicatori clasici,
dar având ca targhet principal creearea de
bogăţie pentru acţionari şi pentru grupurile de
interese.
Un alt indicator modern de măsurare a
performanţelor care se bazează pe conceptul de
creeare de valoare, este valoarea de piaţă
adăugată
(market
value
added-M.V.A),
promovată tot de Stern- Stewart & Co.
Acest indicator reprezintă o măsură
externă a performanelor entitătii ce rezultă din
compararea valorii de piaţă cu valoarea
capitalurilor investite în companie. Având în
vedere raportarea la piaţă, se considera că MVA
este un indicator al ‘’performanţei externe a
întreprinderii.’’[Jianu, I,2007, p.375]
În contextul guvernanţei bazată pe pieţele
financiare, deci în cazul întreprinderilor cotate la
BVB, M.V.A ‘’caracterizează bogăţia degajată
de întreprindere la dispoziţia acţionarilor săi.’’[
Luiza, Ionescu, 2007, p.161]
M.V.A prezintă diferenţa dintre valoarea de
piaţă a companiei (suma capitalului propriu şi a
datoriilor) şi
capitalului investit pentru
realizarea unei afaceri, conform formulei :
‘’M.V.A= Valoarea de piaţă a întreprinderii –
Capitalul investit’’;
[Monica, Petcu,2009, p.405;
sau:‘’ M.V.A=Valoarea bursieră – Aportul de
capital’’,
[Luiza, Ionescu, 2007, p.161]
Utilizând această metodă entitatea creează
valoare atunci când indicatorul este pozitiv,
respectiv, valoarea de piaţă depăşeşte capitalul
investit în afacere. Obţinerea unui indicator
negativ arată că managerii nu au utilizat eficient
capitalul investit în afacere. Deci, investitorii vor
şti la sfârşitul exerciţiului financiar, dacă
managerii au creat valoare sau bogăţie pentru ei
şi merită să fie remuneraţi corespunzător
performanţelor realizate.
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În activitatea economico-financiară a unei
entităţi economice cotate la BVB, aceşti doi
indicatori moderni au acelaşi sens :un E.V.A
pozitiv, va rezulta un M.V.A pozitiv, şi invers.
De asemenea, analiza şi interpretarea acestui
indicator poate fi efectuată şi cu ajutorul ratei de
rentabilitate calculată în comparaţie cu costul
capitalului investit. Această rată trebuie să fie
mai mare decât rata la care se imprumută
compania, (levierul financiar) pentru ca, crearea
de bogăţie a acţionarilor să fie ascendentă, în caz
contrar, un grad de îndatorare mare va reduce
rata câstigurile totale ale acţionarilor.(se exprimă
ca procent de creştere a valorii acţiunilor şi a
dividendelor pentru actionari), în comparaţie cu
preţul acţiunilor la începutul perioadei. Levierul
financiar reflectă raportul
între capitalul
împrumutat şi capitalul propriu al unei
firme,respectiv
capacitatea
managerilor
financiari de a atrage resurse externe pentru a
creşte eficienţa capitalurilor proprii. O valoare
egală cu 1 semnifică faptul că entitatea îşi
finanţează activitatea în proporţii egale pentru
sursele proprii şi cele împrumutate, orice
crestere trebuie corelată cu proporţia între rata
rentabilităţii economice şi rata dobânzii(rentabilitatea economică trebuie să fie
superioară ratei dobânzii).Deci realizarea unui
indicator E.V.A pozitiv , va face ca levierul
financiar să fie pozitiv, ceea ce semnifică faptul
că remunerarea stakeholderilor va creşte,
entitatea economică va avea o cotă de piaţă
dominantă şi economii de scară. Există o relaţie
directă, pozitivă între M.V.A şi piaţa financiară.
Un M.V.A pozitiv şi un preţ pe acţiune în
creştere, va rezulta un câştig pe acţiune mai
mare, si o creştere a valorii capitalului investit
in companie.

4. CONCLUZII
La nivel microeconomic, o întrebare
frecvent formulată în şedinţele A.G.A,cele ale
Consiliului de Administraţie ale entităţilor
economice şi alte şedinţe operative de lucru este:
Ce anume trebuie făcut pentru a asigura
performanţa
companiei?
Răspunsurile
participanţilor la aceste şedinţe sunt uneori
diferite, în funcţie de viziunea fiecărui manager:
de la creşterea cifrei de afaceri, la optimizarea
costurilor (directe şi indirecte), dar păstrând
acelaşi nivel de calitate a producţiei şi serviciilor
(sau atingând un nivel superior), punând un
accent deosebit pe factorii de ‘’creeare de
valoare’’ pentru investitori şi de motivare şi
perfecţionare a personalului. Indicatorii clasici

de
măsurare
a
performanţei
prezintă
dezavantajul că oferă informaţii despre
performanţa istorică obţinută de companie.
Aceşti indicatori nu ţin cont de costul
capitaluluji investit ci evidenţiază doar
rezultatele utilizării sale. Ca urmare, dacă ne
limităm doar la utilizarea indicatorilor clasici
putem întâlni entităţi economice care obţin
performanţe dar care nu creează valoare ci o
consumă sau chiar o ‘’distrug’’ pe cea existentă.
In permanenţă trebuie să evaluăm crearea
de bogăţie
pentru investitorii companiei,
deoarece resursele financiare investite reprezintă
’’sângele” care ţine în viaţă entitatea economică.
Acest articol a avut în vedere propunerea
unor modele de analiză şi indicatori moderni,
specifici diferitelor dimeniuni ale performanţei,
care centrează obiectivele organizaţiei pe crearea
de valoare.
Cred că vectorul viitor în raportarea
performanţei entitătilor economice îl va
reprezenta un model mixt care va face posibilă
îndeplinirea cumulativă a trei
cerinţe
fundamentale la nivel microeconomic:
 rezultat obţinut ca o măsură a
performanţei entităţii economice ;
 rezultat măsură a ‘’creeării de bogătie’’
a stakeholderilor;
 evidenţierea aspectelor legate de
performanţa socială şi de mediu.
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