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Rezumat. În cadrul acestei lucrări se concepe un model 
econometric de tip logit de avertizare timpurie a firmelor românești 
confruntate cu dificultăți financiare în 2011. Modelul a fost construit pe 
baza indicatorilor financiari ai 66 de firme românești listate pe 
RASDAQ. În plus se identifică componentele principale obţinute cu 
pierdere minimă de informaţie în urma aplicării analizei componentelor 
principale și se propune estimarea unui nou model de tip logit prin 
înlocuirea setului iniţial de date de intrare cu componentele principale 
ale matricei de observaţii financiare. Rezultatele indică o creştere cu 12 
puncte procentuale a performanţei predicţiei noului model de avertizare 
cu un an înainte asupra firmelor ce vor întâmpina dificultăți financiare. 
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1. Introducere 
 
Modelele de predicţie a firmelor neproductive, confruntate cu dificultăți 

financiare pentru care șansele de insolvență sunt extrem de ridicate, aduc un 
real suport decizional în contextul actualei crize financiare, permițând nu numai 
avertizarea timpurie a posibilelor situații de insolvență, ci și minimizarea 
timpului de calcul al bonităţii clienţilor ce solicită finanţare, prin identificarea 
din timp a posibilelor finanțări cu grad foarte ridicat de risc.  

În această lucrare am urmărit construirea unui model eficient de predicţie 
a firmelor româneşti neproductive cu un an înainte şi stabilirea principalilor 
indicatori financiari ce contribuie la trierea rapidă a firmelor cu risc mare de a 
se confrunta cu dificultăți financiare. Pentru aceasta  s-a pornit de la indicatorii 
financiari ai 66 de firme româneşti, listate pe RASDAQ în perioada 2009-2010, 
dintre care jumătate au avut comportament neproductiv, înregistrând în 2011 
penalităţi pentru întârzierea plăţilor restante. 

În plus, s-au identificat componentele principale obţinute cu pierdere 
minimă de informaţie în urma aplicării analizei componentelor principale și s-a 
propus estimarea unui nou model de tip logit prin înlocuirea setului iniţial de 
date de intrare cu componentele lor principale, obținându-se rezultate mai bune 
în predicție. 

Problema avertizării timpurie a firmelor insolvente sau falimentare a 
căpătat un mare interes începând cu sfârşitul anilor 1960. Primul pas în acest 
sens l-a avut Beaver (1966), care a propus o metodă de clasificare a firmelor în 
două categorii prin utilizarea unui test t statistic. Studiul lui Beaver a fost 
continuat de Altman (1968), care a propus un model de analiză discriminantă 
multivariată, în timp ce Eisenbeis (1977), Ohlson (1980) şi Jones (1987) au 
identificat unele inadvertenţe ale metodei, propunând noi modele de predicție. 

Spre exemplu, în 1980 Ohlson a propus utilizarea modelului logit pentru 
predicţia firmelor în stare de insolvenţă, iar rezultatele sale au arătat că mărimea 
firmei, structura financiară, performanţa şi lichiditatea curentă au fost determi-
nanţii principali ai stării de insolvenţă a firmelor. Zmijewski (1984) a propus 
apoi, în 1984, utilizarea modelului probit pentru predicţia firmelor cu risc de 
faliment,  având însă mai puțină aplicabilitate în literatura de specialitate.  

Shumway (2001) a propus, în schimb, un model de tip hazard pentru 
predicţia firmelor falimentate, definit ca un model logit multiperioade. 
Particularităţile principale ale modelului de tip hazard constau în faptul că 
variabilele explicative variază pe parcursul mai multor perioade de timp, 
generând estimatori mai eficienţi. În plus, se utilizează totodată şi o funcţie 
hazard ce poate fi estimată direct prin variabile macroeconomice pentru a 
reflecta schimbările mediului economic (Nam, Kim, Park, Lee, 2008). 
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În ultimii ani mai multe tipuri de algoritmi euristici, precum reţelele 
neuronale şi arborii de clasificare au fost aplicate, de asemenea, în vederea 
predicţiei stării de insolvenţă a firmelor, constatându-se o serie de îmbunătăţiri 
ale prognozelor. De exemplu, studiile realizate de Tam şi Kiang (1992), 
Salchenberger (1992) şi Jain şi Nag (1998) au concluzionat faptul că în diverse 
situații reţelele neuronale sunt mai performante decât modelele statistice 
convenţionale în aplicaţiile financiare ce implică procese de clasificare şi 
predicţie. Curând după aceea însă, s-au propus şi modele de reţele neuronale 
hibride, în unele studii de predicţie, cum ar fi cel al lui Yim şi Mitchell (2005) 
şi Andreica (2009). 

Zheng şi Yanhui (2007) şi Andreica (2012) au folosit în schimb metoda 
arborilor de decizie pentru predicţia cazurilor de insolvenţă în studiul lor şi au 
prezentat avantajele utilizării arborilor de clasificare CHAID în comparaţie cu 
un model de reţele neuronale, care este complicat de construit şi de interpretat 
sau cu un model statistic precum regresia discriminantă multivariată sau 
modelul logit, acolo unde eşantioanele trebuie să urmeze o distribuţie normală 
multivariată. În studiul lor, Zheng şi Yanhui (2007) au observat, de asemenea, 
că nu este oportun să se utilizeze informaţiile financiare cu mai mult de patru 
ani înainte pentru a anticipa dificultăţile financiare ale firmelor, iar rezultatele 
au arătat că arborii de decizie reprezintă modele valide ce prezic cu un grad de 
încredere de 80% firmele din China listate la bursă ce se confruntă cu dificultăţi 
financiare.  

După cum se poate observa, problemele predicţiei cazurilor de insolvenţă 
au fost intens studiate începând cu sfârşitul anilor 1960, rămânând o provocare 
deschisă şi în prezent, mai ales în momente caracterizate de criză financiară. În 
acest context, modelele de avertizare timpurie ar putea fi de mare ajutor pentru 
a preveni dificultăţile financiare sau chiar falimentul firmelor, dar şi pentru a 
feri societăţile ce oferă finanţare de eventualele dificultăţi rezultate în urma 
contractării unor firme cu potenţial de a se confrunta cu dificultăți financiare. 

 
2. Metodologii  
 
În vederea conceperii unor modele de predicţie a firmelor confruntate cu 

dificultăți financiare din România s-a apelat la estimarea unor modele 
econometrice de tip logit, precum și la analiza componentelor principale. 

Conform lui Shumway (2001), modelul logit este un model de clasificare 
uniperioadă pentru care estimările se bazează pe o funcţie de verosimilitate 
maximă în vederea determinării probabilităţii condiţionate a unei firme de a 
aparţine uneia din cele două clase de firme în funcţie de anumite variabile 
independente. Se descrie astfel o relaţie între variabila binară Y, ce ia valorile 1 
dacă este vorba de o firmă neproductivă, respectiv 0 pentru cazul contrar, şi k 
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variabile explicative x1, x2, ..., xk, reprezentate în acest studiu de șapte indicatori 
financiari consideraţi. Modelul logit este descris astfel: 
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Dacă se aplică o transformare logistică ecuaţiei (1) se obţine relaţia liniară 
dintre logit(pi) şi variabilele explicative: 
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Această ecuaţie poartă numele de forma logit a modelului, unde logit(pi) 
este logaritmul probabilităţii ca firma să fie rău platnică în raport cu variabilele 
explicative xi,1, xi,2,..,xi,k.  

În ceea ce priveşte nivelul valorii prag cu care se compară probabilităţile 
rezultate în vederea clasificării firmelor productive şi respectiv neproductive, s-
a ales nivelul de 0,5.  Astfel, dacă probabilitatea estimată este mai mică de 0,5, 
observaţia se clasifică drept firmă productivă, în timp ce valori ale 
probabilităţilor peste 0,5 vor indica o firmă neproductivă. 

Analiza componentelor principale (ACP) este o modalitate de a identifica 
tipare în date de mari dimensiuni pentru care reprezentarea grafică este 
indisponibilă, reducând numărul de dimensiuni cu pierdere informaţională 
minimă. ACP implică o procedură matematică ce reduce dimensionalitatea 
spaţiului datelor iniţiale prin transformarea unui număr de variabile, posibil 
corelate într-un număr mai mic de variabile necorelate numite componente 
principale. Aceste componente sunt variabile sintetice de varianţă maximă, 
calculate ca o combinaţie liniară a variabilelor originale. Prima componentă 
principală asigură cea mai mare parte din variabilitatea datelor, iar fiecare din 
celelalte componente principale asigură restul variabilităţii.  

 
3. Conceperea modelului de avertizare timpurie 
 
Pentru acest studiu am colectat date financiare pentru anii 2009- 2010 

pentru 66 de firme româneşti listate pe RASDAQ şi aparţinând aceleiaşi 
categorii de piaţă III-R, cu scopul predicţiei firmelor neproductive cu un an 
înainte. Astfel, pentru a avea două grupuri egale de firme productive şi, 
respectiv, neproductive în anul 2011 au fost alese 33 de firme confruntate cu 
dificultăţi financiare ce nu au reuşit să-şi plătească datoriile către creditori pe 
parcursul anului 2011, precum şi alte 33 de firme productive care să fie totodată 
similare din punct de vedere al valorii activelor şi, respectiv, al domeniului de 
activitate.  
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Selecţia principalului set de indicatori financiari pentru acest studiu s-a 
bazat pe rezultatele similare din literatura de specialitate, fiind totodată 
condiţionate şi de gradul de disponibilitate a datelor financiare furnizate de 
Bursa de Valori Bucureşti. 

 
Tabelul 1 

Indicatori financiari 

CATEGORIE COD INDICATORI FINANCIARI DEFINIŢIE 

Profitabilitate 

I1 Marja de profit                             Profit net (sau pierdere)/Cifra de afaceri  100 
I2 Return on Assets (ROA)             Profit net (sau pierdere)/Total active  100 
I3 Profit per angajat                        Profit net (sau pierdere)/număr angajaţi 
I4 Venituri din exploatare per 

angajat   
Ln(Venituri din exploatare/ număr angajaţi) 

Mod utilizare al 
activelor 

I5 Capital circulant per angajat       Capital circulant/număr angajaţi 
I6 Total active per angajat        Ln(Total active/număr angajaţi) 

Capacitate de 
dezvoltare 

I7 Rata de creştere a activelor 
totale 

(Total active1 – Total active0)/Total active0 

 
Astfel, au fost calculaţi șapte indicatori financiari, grupaţi în trei categorii 

distincte, reflectând profitabilitatea, modul de utilizare a activelor, precum şi 
capacitatea de dezvoltare a firmei. Definiţia principală şi modul de calcul al 
fiecărui indicator financiar se prezintă în tabelul 1. 

Eşantionul iniţial de 66 de firme a fost împărţit în două părţi: 76% din 
observaţii pentru procesul de învăţare şi 24% pentru predicţie. Eficienţa 
modelelor de predicție a fost calculată pe baza celor 24% de observaţii utilizate 
pentru predicţie, prin compararea rezultatelor obţinute din prognoză cu valorile 
reale. În urma aplicării estimărilor econometrice pe baza indicatorilor financiari 
înregistrați în 2010 a rezultat următorul model unifactorial, având ca variabilă 
explicativă indicatorul Marja de profit (I1) și următoarea ecuaţie logit: 

)0648,0372,0( 11

1
)1(
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e
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Deşi valoarea lui R2 McFadden este de doar 32,5%, rezultatele testului 

Expectation Predicted Table sugerează faptul că modelul estimat aduce un 
câştig de 34% comparativ cu un model descris doar prin constantă, iar valoarea 
de 0,2 a testului The goodness of fit Test confirmă validitatea modelului. Mai 
mult, valorile Akaike şi Schwartz sunt mici, iar semnul coeficientului variabilei 
I1 este în concordanţă cu teoria economică, care afirmă că o valoare mică a 
marjei de profit presupune şanse crescute de a întâmpina probleme financiare.     

Abilitatea predictivă a modelului logit construit pe baza indicatorului de 
profitabilitate I1 aferent anului 2010 cu scopul predicţiei firmelor neproductive 
cu un an înainte este însă de 69%, conform tabelului  2. 
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Tabelul 2 
Performanţa predicţiei modelului logit 

 ETAPA DE ÎNVĂŢARE ETAPA DE PREDICŢIE 
  Productivă Neproductivă TOTAL Neproductivă Productivă TOTAL 
Total 25 25 50 8 8 16 
incorect 8 0 8 5 0 5 
corect 17 25 42 3 8 11 
% incorect 32,0 0,0 16,0 62,5 0,0 31,3 
% corect 68,0 100,0 84,0 37,5 100,0 68,8 

 
4. Eficientizarea modelului de avertizare timpurie 
 
S-a efectuat apoi analiza componentelor principale cu scopul reducerii 

dimensionalităţii spaţiului iniţial de date cu pierdere minimă de informaţii şi 
pentru a putea vedea în ce măsură variabilele utilizate în analiză sunt relevante 
în vederea obţinerii unor reguli de clasificare pentru celor două tipuri de firme. 
Valorile proprii obţinute din aplicarea ACP sunt redate în tabelul 3. 

 
Tabelul 3 

 Varianța totală explicată 
Compo-
nente Valori proprii inițiale Cumulul informațiilor extrase 

Cumulul informațiilor extrase 
după rotire 

 Total 
% al 

Varianței Cumulativ % Total 
% al 

Varianței Cumulativ % Total 
% al 

Varianței Cumulativ % 
1 2,548 36,400 36,400 2,548 36,400 36,400 2,056 29,371 29,371 
2 1,640 23,426 59,827 1,640 23,426 59,827 1,998 28,547 57,918 
3 1,306 18,663 78,490 1,306 18,663 78,490 1,440 20,572 78,490 
4 ,748 10,679 89,169     
5 ,344 4,910 94,079     
6 ,260 3,709 97,788     
7 ,155 2,212 100,000     

Metoda de extracție: Analiza componentelor principale. 
 

Primele trei componente principale cu valori peste 1 sunt următoarele: 
λ1=2,55,  λ2=1,64 şi λ3= 1,31, având o pierdere informaţională minimă de 
aproximativ 21,5%. 

Prima componentă principală este puternic corelată cu I1 şi I7, fiind un 
element de profitabilitate. Cea de-a doua componentă este corelată cu I2, I3 şi 
I5, oferind informaţii despre active şi capitalul circulant al firmei, în timp ce 
ultima componentă principală descrie nivelul activității firmei raportat la 
numărul de angajaţi, fiind corelată puternic cu I4 şi I6 (tabelul 4). 
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Tabelul 4 
Matricea componentelor rotită(a) 

 

Componente 

1 2 3 
I1 ,874 ,049 ,014
I2 ,565 ,709 -,096
I3 ,269 ,782 ,117
I4 ,545 -,173 ,758
I5 -,151 ,902 -,072
I6 -,265 ,098 ,914
I7 ,714 ,170 -,039

Metoda de extracție: Analiza componentelor principale. 
Metoda de rotire: Varimax cu normalizare Kaiser. 
a  Rotirea a convers în 5 iterații.  

 
Reprezentarea grafică a firmelor în spaţiul tridimensional al compo-

nentelor principale este redată în figura 1, unde se constată faptul că cele două 
tipuri de firme tind, în general, să formeze grupuri distincte.  

 

 
 

Figura 1. Firmele în spaţiul tridimensional 
 
ACP a permis reducerea dimensionalităţii spaţiului iniţial cu pierdere 

minimă de informaţii, astfel încât firmele să poată fi uşor identificabile între 
cele două categorii.  

În plus, în urma înlocuirii indicatorilor financiari din modelul de predicţie 
cu componentele principale ale matricei iniţiale, se constată faptul că 
performanţa de predicţie se îmbunătăţeşte pe baza primelor două componente 
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principale, pentru care gradul de acurateţe al predicţiei atinge acum 81,3%. 
Noul model econometric este descris de ecuația: 

)394,1043,3354,0( 211

1
)1(

fact    fact    ii
e

yPp


 . 

 
Valoarea lui R2 McFadden este de 39,7%. În plus, modelul aduce un 

câştig de 28% comparativ cu un model descris doar prin constantă, iar valoarea 
de 0,21 a testului The goodness of fit Test confirmă validitatea modelului. 

Abilitatea predictivă a noului model logit construit pe baza primelor două 
componente principale rezultate din indicatorii financiari aferenţi anului 2010 
cu scopul predicţiei firmelor neproductive cu un an înainte se îmbunătăţeşte, 
atingând nivelul de 81,3%. 

 
Tabelul 5 

Performanţa predicţiei modelului logit cu primele două componente principale 
 ETAPA DE ÎNVĂŢARE ETAPA DE PREDICŢIE 
  Productivă Neproductivă TOTAL Neproductivă Productivă TOTAL 
Total 25 25 50 8 8 16 
incorect 9 8 17 0 3 3 
corect 16 17 33 8 5 13 
% incorect 36,0 32,0 34,0 0,0 37,5 18,8 
% corect 64,0 68,0 66,0 100,0 62,5 81,3 

 
5. Concluzii 
 
În cadrul acestei lucrări se concepe un model econometric de tip logit de 

avertizare timpurie a firmelor românești confruntate cu dificultăți financiare în 
2011. Modelul a fost construit pe baza indicatorilor financiari ai 66 de firme 
românești listate pe RASDAQ. În plus se identifică componentele principale 
obţinute cu pierdere minimă de informaţie în urma aplicării analizei 
componentelor principale și se propune estimarea unui nou model de tip logit 
prin înlocuirea setului iniţial de date de intrare cu componentele principale ale 
matricei de observaţii financiare. 

Rezultatele indică o creştere cu 12 puncte procentuale a performanţei de 
predicţie a modelului logit în vederea avertizării cu un an înainte asupra 
potențialelor firme care urmează să se confrunte cu dificultăți financiare. 
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