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I. Contextul cercetării
Economia mondială a trecut recent printr-o criză ce a fost provocată, în primul rând,
de modul de gestionare a entităților și de o utilizare ineficientă a resurselor. Entitățile erau
obișnuite să producă cât mai mult, pentru a reduce costul unei unități de produs, ceea ce a dus
la un consum irațional care depășea necesitățile uzuale.
Criza economică a determinat un nou sistem de gândire, schimbând percepția
producătorilor și a consumatorilor; ea a provocat o transformare completă, atât a entităților, cu
privire la tipul produsului și sistemul de producție, cât și a consumatorului, cu privire la
modul de consum. Se trece astfel de la un sistem de producție în care produsul este "împins"
pe fluxul de producție - situație în care entitățile produc în cantități mari și apoi se preocupă
de asigurarea desfacerii pe piață pentru produsele fabricate, cu existența posibilității de a
satisface atât cererea actuală, cât și cea viitoare a potențialilor clienți - la un sistem de
producție în care produsul este "tras" pe fluxul de producție, când entitățile produc doar după
ce au certitudinea că produsele fabricate sunt dorite de consumatori, după un ritm stabilit de
cererea clienților.
Sistemul de producție, care ține cont de faptul că resursele sunt limitate și cel mai
important lucru este să produci doar ceea ce clientul are nevoie, nu este nou, el există încă de
la jumătatea secolului trecut, fiind pus în practică de către constructorul de automobile
Toyota. Criza nu a făcut decât să conștientizeze necesitatea unei astfel de gândiri în condițiile
economice actuale, cel mai elocvent exemplu fiind chiar Toyota, ale cărei afaceri nu doar că
nu au avut de suferit în timpul crizei, ci chiar au prosperat.
Criza economică a provocat o transformare completă a entităților, cu privire la tipul
produsului și sistemul de producție, cât și a consumatorului, cu privire la modul de consum.
Entitățile sunt mai dependente ca niciodată de consumatori, iar succesul afacerii lor
depinde în mare măsură de calitatea produsului, costul acestuia și rapiditatea în livrare
(disponibilitatea produsului la momentul oportun). Consumatorii au conștientizat avantajul pe
care îl au în relația cu producătorii, astfel că aceștia își manifestă un rol participativ, activ,
solicitând produse de calitate, ieftine și în timp cât mai scurt.
Ca urmare entitățile se văd obligate să găsească sistemul de gestiune care să le permită
să fie competitive, eficiente în utilizarea resurselor și cu costuri cât mai mici. Un astfel de
sistem este sistemul de producție Toyota sau, așa cum este numit mai nou, sistemul de
producție Lean.
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Cu toate că există numeroase beneficii ale utilizării sistemului de producție Lean,
pentru ca entitatea să dispună de acestea în totalitate, contabilitatea de gestiune trebuie să fie
adecvată.
Evoluțiile economice înregistrate de-a lungul timpului au dus la schimbarea
paradigmei în ceea ce privește determinarea prețului unui produs. În consecință, prețul nu mai
este stabilit de către producător, ci mai degrabă este acceptat de către consumator, pe baza
caracteristicilor produsului și a valorii pe care acesta îl are din perspectiva consumatorului.
În acest context, contabilitatea de gestiune trebuie să manifeste un rol activ în
evaluarea activității entității, ea nu se mai poate limita doar la calcularea costului produselor,
ci trebuie să furnizeze informații care să examineze critic situația existentă și strategiile
viitoare. Accelerarea competiței pe piață responsabilizează contabilitatea de gestiune, aceasta
fiind cea mai importantă sursă de informații economice și baza contabilității manageriale a
entității. Privită din această perspectivă, putem afirma cu certitudine că, în actuala formă de
dezvoltare economică, contabilitatea de gestiune trebuie să furnizeze toate informațiile
referitoare la mobilizarea resurselor, consumul acestora și prefigurarea evoluțiilor viitoare ale
entității.
O serie de autori1 au identificat deficiențe în luarea deciziilor atunci când se folosesc
sisteme de contabilitate de gestiune tradiționale în entitățile care aplică principii Lean. După
părerea noastră, cea mai importantă dintre acestea este faptul că nu dezvăluie beneficiile
potențiale ale adoptării practicilor Lean, deoarece nu prezintă direct economiile și
oportunitățile financiare ce ar putea rezulta din eliminarea sau implementarea resurselor care
sunt eliberate ca urmare a succesului inițiativelor Lean.

1

Kaplan, R. S., "Measuring manufacturing performance: a new challenge for managerial accounting research",
The accounting review, 58(4), 1983, pp. 686-705; Ahlström, P., Karlsson, C., "Change processes towards lean
production: the role of the management accounting system", International journal of operations & production
management, 16(11), 1996, pp. 42-56; Cooper, R., "Activity-based costing and the lean enterprise", Journal of
Cost Management (Winter), 1996, pp. 6-14; Huntzinger, J., Kennedy, F. A., "Lean accounting: measuring and
managing the value stream", Journal of cost management, 19(5), 2005, pp. 31-38; Huntzinger, J. R., Lean cost
management: accounting for lean by establishing flow, J. Ross Publishing, San Francisco, 2007; Cunningham, J.
E., Fiume, O. J., Real numbers: Management accounting in a lean organization, Managing Times Press,
Durham, 2003; Maskell, B. H., Kennedy, F. A., "Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work?",
The Journal of Corporate Accounting & Finance, (March/April), 2007, pp. 59-73; Arbulo Lopez, P. R., La
gestion de costes en lean manufacturing, Netbiblo, La Coruña, 2007; Maskell, B., Baggaley, B., Grasso, L.,
Practical Lean Accounting, Second Edition, CRC Press, New York, 2012; McVay, G., Kennedy, F., Fullerton,
R., Accounting in the Lean Entreprise, CRC Press, New York, 2013
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Dificultățile constatate în aplicarea metodelor tradiționale ale contabilității de gestiune
la entitățile care au implementat sistemul de producție Lean, au determinat apariția unui nou
sistem de contabilitate de gestiune: Contabilitatea Lean.
Datorită faptului că acest nou sistem de contabilitate de gestiune a devenit punctul
central al managementului unei entități Lean, cu ajutorul căruia se furnizează informații
oportune de decizie și control, contabilitatea Lean reprezintă pilonul principal al contabilității
manageriale a entității.

II. Motivația alegerii temei de cercetare
Industria de încălțăminte din România reprezintă una dintre cele mai competitive
activități ale industriei românești, ea aflându-se în topul exportatorilor mondiali de
încălțăminte.
Fenomenul globalizării a determinat creșterea continuă a competitivității, ceea ce a pus
accentul pe valoarea produsului și costul acestuia, adică pe eficiența utilizării resurselor.
Astfel, este necesară o analiză a costului fluxului valorii în interiorul entității pentru a
identifica oportunitățile interne pe baza cărora se vor obține avantajele competitive externe.
Principiile raționalității economice trebuie aplicate și contabilității de gestiune, adică a
obține cât mai mult, cu cât mai puține resurse. Altfel spus, pentru o informare oportună este
nevoie de reducerea volumului informațiilor și raționalizarea fluxului informațional, fără a
afecta însă calitatea informațiilor furnizate. Dacă în cazul contabilității financiare se poate
interveni mai puțin, ea fiind reglementată prin norme fixe, rigide și obligatorii, în cazul
contabilității de gestiune se poate interveni mai ușor, astfel încât aceasta să fie ajustată
necesităților entității.
Scopul contabilității de gestiune este, în primul rând, furnizarea de informații pentru
luarea deciziilor. Nu este de niciun folos să se prezinte date și rapoarte stufoase care să nu
aibă nici o relevanță și care să nu poată fi utilizate în viitor. De asemenea, odată ce obiectivele
sunt fixate, managerul trebuie să intervină activ pentru a corecta eventuale deficiențe și
dereglări.
Contabilitatea de gestiune nu trebuie să constituie doar un exercițiu de identificare a
deviaților existente între planificare și realitate, ci ea trebuie să dețină instrumentele necesare
corecției pe parcurs a eventualelor abateri. Utilitatea comparațiilor între prognozat și realizat
este benefică doar atunci când pe baza acestora se poate interveni rapid pentru atingerea
obiectivelor fixate.
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Capacitatea competitivă a entității se asigură prin adoptarea celor mai bune decizii
care să asigure succesul afacerii. Contabilitatea de gestiune nu trebuie să arate doar ce s-a
întâmplat, ci și ce se va întâmpla, iar acest lucru se poate face cu ajutorul contabilității Lean.
Implementarea contabilității Lean presupune o bază corectă pentru deciziile prezente
și o modalitate de abordare a viitorului entității, o identificare a alternativelor existente și a
beneficiilor căii alese.
Contabilitatea Lean constituie o analiză multifocală a activității entității prin care se
exprimă informații într-un limbaj accesibil și care servesc pentru luarea deciziilor adecvate
dintre toate alternativele existente. Contabilitatea Lean transformă datele în informații și
reduce incertitudinea asupra deciziilor.
Deși în literatura de specialitate internațională conceptul contabilității Lean este tot
mai prezent și disputat, în România există puține abordări pe acestă temă. Tocmai de aceea,
considerăm de actualitate studierea aplicabilității contabilității Lean într-un domeniu în care
țara noastră este prezentă la nivel mondial, industria de încălțăminte din România.

III. Obiectivele cercetării
Scopul tezei de doctorat este de a oferi o imagine de ansamblu a ceea ce ar trebui să
reprezinte considerațiile de bază pentru managementul entității în momentul evaluării
posibilității de a pune în aplicare contabilitatea Lean în cadrul unei entități din industria
încălțămintei.
Chiar dacă managerul nu este familiarizat cu practicile, tehnicile și intrumentele Lean,
lucrarea oferă informații specifice gândirii Lean, care ar putea fi adaptate oricărei entități din
industria încălțămintei și nu numai.
Teza de doctorat oferă o imagine generală a ideologiei Lean, ca un model de gândire,
prezentând informații teoretice privind sistemul de producție Lean, analiza industriei de
încălțăminte românești, posibilitățile de perfecționare a contabilității de gestiune pentru
entitățile care au implementat sistemul de producție Lean, precum și un studiu de caz privind
implementarea contabilității Lean în industria de încălțăminte din România.
În concordanță cu scopul lucrării de cercetare, obiectivele stabilite au fost următoarele:
O1: Analizarea sistemului de producție Lean ca bază de pornire în vederea
aplicabilității contabilității Lean;
O2: Analiza evoluției industriei de încălțăminte românești în vederea stabilirii și
perspectivelor viitoare de dezvoltare;
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O3: Determinarea posibilităților de perfecționare a contabilității de gestiune
pentru entitățile care au implementat sistemul de producție Lean;
O4: Identificarea posibilităților de implementare și implementarea contabilității
Lean pentru entitățile din industria încălțămintei din România.
Pentru fiecare din cele 4 obiective principale, au fost stabilite obiective secundare în
concordanță cu acestea, astfel:
 pentru O1:
 contextul apariției sistemului de producție Lean;
 stadiul actual al cunoașterii cu privire la sistemul de producție Lean;
 aprofundarea termenilor referitori la practicile, tehnicile și instrumentele
sistemului de producție Lean;
 efectuarea unei radiografii asupra conceptelor Lean, la nivel transversal și
longitudinal, în literatura de specialitate străină și română;
 investigarea relației existente între responsabilitatea socială și sistemul de
gestiune bazat pe gândirea Lean.
 pentru O2:
 analiza evoluției entităților din industria de încălțăminte românească;
 analiza evoluției comerțului exterior la nivelul industriei de încălțăminte
românești;
 analiza producției industriei de încălțăminte românești;
 analiza competitivității industriei de încălțăminte românești;
 analiza SWOT a industriei de încălțăminte românești;
 identificarea factorilor care influențează cifra de afaceri în industria de
încălțăminte românească;
 identificarea factorilor care influențează exporturile directe în industria de
încălțăminte românească;
 identificarea principalelor tendințe de schimbare de care trebuie să țină cont
entitățile din industria încălțămintei în strategia viitoare de afaceri.
 pentru O3:
 relevarea principalelor inconveniente ale metodelor tradiționale de calculație
a costurilor pentru entitățile care au implementat sistemul de producție Lean;
 particularizarea costului țintă ca element constitutiv al contabilității Lean;
 identificarea principalelor avantaje și dezavantaje ale costului țintă;
 realizarea unei analize comparative între costul țintă și costul calculat după
metode de calculație clasice;
 realizarea unei analize comparative între costul țintă și costul standard;
 identificarea funcțiilor costului țintă;
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 relevarea principalelor aspecte ale contabilității Lean;
 determinarea unui model de înregistrare în contabilitatea de gestiune a
operațiunilor, pentru o entitate care aplică sistemul de producție Lean.
 pentru O4:
 investigarea legăturilor existente între managementul entității, practicile,
tehnicile și intrumentele Lean și contabilitatea Lean, la nivelul entităților din
industria de încălțăminte din România;
 aplicarea contabilității Lean la nivelul unei entități din industria de
încălțăminte românească;
 analizarea principalelor aspecte ale deciziilor manageriale din perspectiva
abordării de tip Lean în cadrul contabilității de gestiune.

IV. Ipoteze și întrebări ale cercetării
Pentru a răspunde obiectivelor stabilite, teza de doctorat lansează spre validare
următoarele ipoteze de cercetare:
 Relația dintre mentalitatea managementului entității și implementarea
sistemului de producție Lean este una directă și pozitivă.
 Relația dintre sistemul de producție Lean și împuternicirea angajaților este
una directă și pozitivă.
 Relația dintre sistemul de producție Lean și performanța non-financiară este
una directă și pozitivă.
 Relația dintre sistemul de producție Lean și managementul vizual este una
directă și pozitivă.
 Relația dintre sistemul de producție Lean și colaborarea cu exteriorul este una
directă și pozitivă.
 Relația dintre împuternicirea angajaților și contabilitatea Lean este una
directă și pozitivă.
 Relația dintre performanța non-financiară și contabilitatea Lean este una
directă și pozitivă.
 Relația dintre managementul vizual și contabilitatea Lean este una directă și
pozitivă.
 Relația dintre colaborarea cu exteriorul și contabilitatea Lean este una directă
și pozitivă.
De asemenea, pe baza unor studii empirice se lansează următoarele întrebări de
cercetare:
 Care sunt factorii ce influențează cifra de afaceri în industria de încălțăminte
românească?
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 Care sunt factorii ce influențează exporturile directe în industria de
încălțăminte românească?

V. Metodologia cercetării
Teza de doctorat reprezintă o abordare a celui mai nou concept, la nivel mondial, din
domeniul contabilității de gestiune, contabilitatea Lean.
Lucrarea urmărește să clarifice înțelegerea generală a contabilității Lean, din punct de
vedere conceptual și practic, ajutând la examinarea rolului pe care aceasta îl are în
consolidarea deciziilor manageriale.
Totodată, lucrarea explorează cadrul teoretic de înțelegere a filosofiei Lean, prezintă o
paradigmă conceptuală pentru aplicarea contabilității Lean și oferă o abordare practică a
implementării contabilității Lean, oferind un cadru solid pentru cercetările viitoare.
Caracterul științific al tezei de doctorat este dat de respectarea celor trei axe ale
cercetării:


axa metodologică, prin respectarea unui ansamblu de tehnici și metode
științifice în cadrul cercetării efectuate;



axa teoretică, constând în revizuirea literaturii de specialitate specifice
subiectului de cercetare ales;



axa empirică, prin colectarea datelor și interpretarea rezultatelor obținute.

Ca metodă generală de cunoaștere, în cadrul tezei de doctorat s-a utilizat cercetarea
ipotetico-deductivă, prin studierea literaturii de specialitate, pe baza căreia au fost formulate
ipotezele cercetării, verificându-se validitatea acestora prin observare și măsurare.
Pentru consolidarea informațiilor obținute în cadrul fazei exploratorii de revizuire a
literaturii de specialitate, cercetarea s-a axat pe studiul de caz, urmărindu-se astfel să se
asigure validitatea informațiilor teoretice obținute.
Activitatea de cercetare realizată este inductivă, prin conceptualizarea unor aspecte
practice, și deductivă, prin punerea în practică a unor elemente teoretice existente.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul tezei de doctorat, lucrarea s-a bazat
atât pe o cercetare descriptivă, cât şi pe o abordare explicativă şi prescriptivă, pe parcursul
acesteia fiind explicate teorii, concepte, tehnici, practici și instrumente, fiind oferite, de
asemenea, tendinţe viitoare de evoluţie.
Pentru realizarea lucrării s-au utilizat următoarele tehnici și procedee:
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revizuirea literaturii de specialitate, documentarea privind cercetările
anterioare;



tehnici de culegere a datelor: statistici oficiale, rapoarte, studii şi sinteze
ocazionale sau periodice;



gruparea statistică, modalitatea de prezentare a datelor cu ajutorul tabelelor
statistice;



clasificarea/ordonarea, așezarea datelor într-o anumită ordine folosind un
criteriu bine stabilit;



compararea, raportarea mărimii care urmează a fi măsurată la mărimea altui
indicator;



observaţia structurată;



observaţia demonstrativă;



problematizarea.

VI. Conținutul tezei de doctorat
Având stabilite obiectivele, ipotezele și metodologia cercetării, s-a conturat schema
lucrării, iar teza de doctorat s-a împărțit în mai multe capitole, în funcție de obiectivele
urmărite.
Capitolul 1 s-a axat pe revizuirea literaturii de specialitate în ceea ce privește sistemul
de producție Lean.
Încă de la apariția primelor sisteme de producție, acestea au evoluat continuu, iar pe
baza acestui progres permanent a luat naștere sistemul de producție Lean. Se pot defini trei
sisteme de producție care si-au pus amprenta asupra metodelor de fabricație utilizate și a căror
caracteristici definitorii sunt prezentate în contextul apariției sistemului de producție Lean.
Ca orice domeniu de sine stătător, sistemul de producție Lean se ghidează după o serie
de norme general acceptate, consecvente, care constituie puncte de plecare pe care se
întemeiază acest nou sistem de producție. Literatura de specialitate prezintă mai multe
abordări a elementelor fundamentale pe care se bazează sistemul de producție Lean, denumite
generic principii Lean, iar cele mai importante dintre acestea sunt prezentate și analizate
comparativ. Considerăm cele mai relevante principiile formulate de Womack şi Jones,
deoarece, celelalte, se regăsesc sub o formă sau alta între acestea, sau apar ca rezultat al
aplicării acestor principii.
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Pentru a facilita înțelegerea sistemului de producție Lean s-au prezentat principalele
practici, tehnici și instrumente ale sistemului de producție Lean. Prezentarea nu a fost foarte
extinsă, considerându-se că multitudinea de subiecte suplimentare ar ridica în mod inutil
nivelul de complexitate al lucrării de cercetare și ar dispersa scopul urmărit. De asemenea, am
definit sistemul de producție Lean ca un set de practici, tehnici și instrumente Lean, utilizate
de către entitate în mod integrat și îmbunătățite în mod continuu, cu ajutorul cărora se elimină
pierderile și activitățile care nu sunt necesare, având ca scop obținerea satisfacției clienților
prin livrarea într-un termen scurt a unor produse de o calitate superioară, la prețuri
competitive.
Justificarea alegerii unui sistem de producție din mai multe alternative posibile este
dată de rezultatele obținute în urma aplicării acestuia. Producția Lean a generat un interes
crescut datorită rezultatelor foarte bune obținute de către entitățile care au implementat-o, mai
întâi constructorul de automobile Toyota și apoi numeroase entități din diferite sectoare
industriale și țări ale lumii. Implementarea acestui sistem de producție are un impact major
asupra performanțelor entității, în acest sens literatura de specialitate face mai multe aprecieri
cu privire la beneficiile producției Lean, cele mai importante fiind prezentate în cadrul
lucrării.
Accelerarea globalizării afacerilor a adus cu sine necesitatea responsabilităţii sociale a
entităților care operează pe o piaţă globală şi valorile care trebuie respectate în relaţiile
acestora cu societatea. Astăzi, mai mult ca oricând, asigurarea satisfacţiei consumatorului este
principalul deziderat al oricărei entități. Această satisfacţie nu mai depinde în totalitate de
calitatea produselor şi serviciilor oferite, ci şi de activităţile desfăşurate de entitate pentru
obţinerea acestora. Prin urmare, responsabilitatea socială a entităților devine un element
indispensabil în elaborarea oricărei strategii eficiente de management, tocmai de aceea am
considerat necesar tratarea conceptului Lean în contextul globalizării printr-o cercetare cu
privire la similitudinile dintr filosofia Lean și responsabilitatea socială a entităților.
Capitolul 2 prezintă o analiză retrospectivă, curentă și predictivă a industriei de
încălțăminte din România.
Industria românească de încălțăminte se află în topul exportatorilor mondiali de
încălțăminte, majoritatea producției având asigurată desfacerea în cadrul pieței țărilor Uniunii
Europene. Pentru înțelegerea situației acesteia, s-au prezentat principalii indicatori ai
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industriei de încălțăminte românești, punându-se accent pe evoluția producției, a salariaților
și a comerțului exterior.
Exporturile industriei de încălțăminte românești sunt destinate Uniunii Europene,
tocmai de aceea a fost evidențiată competitivitatea industriei de încălțăminte românești în
context european, printr-o analiză a situației sale comparativ cu principalii competitori de pe
piața europeană a încălțămintei. Pentru aceasta, am utilizat datele publice preluate din
statisticile Eurostat, pentru perioada 2008-2013, pe baza cărora am realizat un clasament al
celor mai importante zece țări din punct de vedere a cifrei de afaceri realizate în sectorul
producției de încălțăminte, țări în raport cu care a fost efectuată analiza comparativă.
În vederea identificării unor strategii viitoare de acțiune, am considerat necesar
efectuarea unei radiografii a industriei de încălțăminte din România. Proiectarea unei viziuni
de ansamblu s-a realizat pe baza analizei efectuate anterior și a aspectelor menționate în
cadrul acestui capitol. Pe baza informațiilor culese, s-a efectuat analiza SWOT a industriei de
încălțăminte din România.
Demersurile privind dezvoltarea industriei de încălțăminte românești trebuie să aibă în
vedere perspectivele viitoare. În acest context am realizat două studii statistice pe baza cărora
să putem emite o concluzie pertinentă cu privire la factorii de influență a cifrei de afaceri,
respectiv a exporturilor directe. Considerăm că astfel se poate fundamenta orientarea
industriei de încălțăminte românești către sistemul de producție Lean, având în vedere că
aceasta este mare consumatoare de cheltuieli. Tocmai de aceea, lucrarea prezintă două studii
empirice pe baza unor analize econometrice multiple, analiza factorilor care influențează
cifra de afaceri, respectiv analiza factorilor care influenţează exporturile directe ale
industriei de încălțăminte din România.
Pentru a putea fi competitive, entitățile românești din industria încălțămintei trebuie să
țină cont de schimbările rapide care au loc în cadrul pieței încălțămintei. Menținerea
competitivității entităților este influențată și de capacitatea predictivă a acestora, preocuparea
de a-și optimiza producția în funcție de tendințele viitoare care vor influența structura cererii
în domeniul încălțămintei. În cadrul acestui capitol, se prezintă principalele tendințe de
schimbare în industria încălțămintei, tendințe de care fiecare entitate ar trebui să țină cont în
elaborarea strategiilor viitoare de dezvoltare.
Capitolul 3 s-a axat pe contabilitatea Lean și a principalelor argumente pentru
implementarea acesteia în cadrul unei entități care funcționează după principiile Lean.
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Contabilitatea de gestiune a evoluat continuu, iar pentru a putea a adapta metodele
contabilității de gestiune la schimbările mediului, trebuie studiate cauzele modificărilor
contabilității de gestiune și efectele lor asupra entităților. În acest sens, este prezentat un scurt
istoric al evoluției calculației costurilor și a contabilității de gestiune. Din punct de vedere
istoric, calculația costurilor precede contabilitatea de gestiune, ea reprezentând manifestarea
funcției principale a contabilității de gestiune. Deși există numeroase opinii în ceea ce privește
evoluția calculației costurilor și a contabilității de gestiune, acestea nu coincid în ceea ce
privește localizarea exactă a principalelor etape în istoricul acestora. După părerea noastră,
având în vedere importanța metodelor dezvoltate și pentru o mai bună înțelegere a
schimbărilor calculației costurilor și contabilității de gestiune, evoluția acestora se poate
delimita în șapte etape, etape prezentate în cadrul acestui capitol.
Majoritatea entităților continuă să utilizeze metode de calculație a costurilor care au
fost gândite pentru entități cu sisteme de producţie de masă, pentru a profita de economiile
făcute atunci când forţa de muncă şi utilajele erau folosite la maximum. În actuala conjunctură
această paradigmă nu mai este valabilă, majoritatea entităților fiind într-o continuă
concurență, modificări de viteză a producţiei şi instabilitate a cererii. Astfel, entitățile aplică
principiile de gândire Lean, însă nu modifică metodele de gestiune a costurilor. Metodele
tradiționale de calculație a costurilor au fost proiectate în principal pentru a satisface cerințele
contabilității financiare în ceea ce privește evaluarea stocurilor, și, ca urmare, nu sunt
adecvate pentru măsurarea performanței și controlul operațional. Pornind de la delimitările
conceptuale existente între metodele tradiţionale de calculație a costurilor și filosofia Lean
sunt prezentate limitele metodelor tradiţionale de calculație a costurilor pentru o entitate ce
aplică producţia Lean.
În contextul actual, datorită perioadei de criză recente, entităţile manifestă o
preocupare sporită pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii acestora pe piaţă. Acest
lucru se poate face cu ajutorul costului țintă care presupune aplicarea unor procese strategice
cu ajutorul cărora se minimizează costul produselor prin optimizarea proceselor interne şi
externe, astfel încât să se obţină produse care să corespundă nevoilor clienţilor, la cel mai mic
cost posibil şi cu cele mai stricte nivele de calitate şi funcţionalitate, maximizând astfel
beneficiile planificate. Au fost prezentate diferite aspecte referitoare la avantajele și
dezavantajele costului țintă, costul țintă versus costul tradiţional, costul țintă versus costul
standard, respectiv funcțiile costului țintă, cu scopul de a reliefa costul țintă – element de
joncțiune între metodele tradiţionale de calculație a costurilor și contabilitatea Lean.
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Pentru ca rezultatele obţinute să fie cele aşteptate, entitățile care au adoptat sistemul de
producţie Lean trebuie să aplice modelul de gândire Lean la toate nivelurile entității, inclusiv
în cadrul activităţii de contabilitate. Contabilitatea Lean este în concordanță totală cu filosofia
Lean, iar succesul și precizia ei depind de aplicarea instrumentelor Lean, costul produsului
obținându-se prin fluxul de valoare. Astfel, în cadrul acestui capitol, s-au prezentat
principalele aspecte ale contabilității Lean, evaluarea producției, managementul costurilor,
evaluarea performanțelor, analiza costului fluxului valorii, respectiv beneficiile contabilității
Lean.
Avansul tehnologic, noile sisteme de producţie, schimbarea mentalităţii producătorilor
şi a consumatorilor sunt doar câteva argumente pentru alinierea contabilităţii la cerinţele de
dezvoltare actuale. În ceea ce privește exprimarea contabilității de gestiune sub formă de
înregistrări contabile, subscriem acesteia, datorită versatilității funcționale care permite
trecerea de la analize minuțioase la sinteze expresive. Astfel, ținând cont de principiile şi
instrumentele filosofiei Lean propunem adaptarea contabilităţii de gestiune la cerinţele
contabilităţii Lean, printr-o modalitate de ajustare a Planului de Conturi General din
România, clasa 9.
Capitolul 4 constituie nucleul implementării contabilității Lean în cadrul entităților
din industria de încălțăminte românească.
Așa cum am văzut pe parcursul lucrării, condiția de bază a implementării contabilității
Lean în cadrul unei entități, este ca acea entitate să funcționeze în acord cu filosofia Lean,
adică să utilizeze practici, tehnici și instrumente Lean în cadrul activității sale. În temeiul
acestui raționament, pe baza unui studiu empiric efectuat la nivelul entităților din industria de
încălțăminte din România, am determinat în ce măsură poziția managementului entității
influențează implementarea filosofiei Lean, nivelul de utilizare a practicilor, tehnicilor și
instrumentelor Lean și corelația existentă între acestea, precum și modul în care un nivel
ridicat al acestora determină utilizarea contabilității Lean în cadrul entității. Ca urmare, au fost
evidențiate principalele dificultăți în plan conceptual și practic privind implementarea
contabilității Lean în entitățile din industria de încălțăminte românească.
Au fost testate concluziile desprinse din capitolul 3 al lucrării cu privire la avantajele
utilizării contabilității Lean printr-un studiu de caz aplicat unei entități în care sistemul de
producție Lean a fost implementat, realizându-se astfel abordarea empirică a contabilității
Lean din perspectiva implicațiilor asupra entităților din industria de încălțăminte.
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Asigurarea succesului entității depinde de corectitudinea deciziilor manageriale.
Fundamentarea acestor decizii trebuie să se bazeze pe raţionamente care să ia în calcul
ansamblul tuturor factorilor care le influenţează. În acest sens, în cadrul acestui capitol se fac
o serie de considerații privind abordarea de tip Lean în cadrul contabilității de gestiune,
fiind prezentate diferite situații de utilizare a contabilității Lean în suportul deciziilor
manageriale în legătură cu aspecte privind deciziile manageriale asupra structurii
producției, decizia privind o comandă suplimentară, decizia de a cumpăra sau fabrica,
respectiv aspecte privind influența stocurilor asupra indicatorilor profitului.
Capitolul 5 reprezintă o sintetizare a tezei de doctorat, evidențiind principalele
concluzii desprinse, contribuțiile proprii ale autorului în cadrul cercetării efectuate și
eventuale limite, respectiv direcții viitoare ale cercetării.

VII. Concluzii rezultate din cercetarea efectuată
Nivelul ridicat al councurenței pe piață duce la obligativitatea ca deciziile
manageriale să fie corecte si rapide, orice ezitare sau eroare putând avea efecte negative
majore. Astfel, mai mult ca oricând, este foarte important ca informațiile care stau la baza
deciziilor să fie lipsite de orice ambiguitate, iar furnizarea lor să se facă în timp util, în așa fel
încât acestea să fie oportune, pentru a fundamenta calitatea deciziei manageriale. Întrucât
metodele de calculație tradiționale au mari lipsuri din acest punct de vedere, datorită
tardivității informațiilor furnizate și uneori a complexității acestora, soluția viabilă este
utilizarea contabilității Lean.
Implementarea gândirii Lean în cadrul unei entități oferă posibilitate consumatorului
de a dispune de produsul sau serviciul solicitat, în cantitatea solicitată, în locul solicitat, la
momentul solicitat, cu cele mai mici costuri. Eliminarea risipei va fi cea mai importantă
preocupare a entității, iar îmbunătăţirea continuă va fi principiul de bază după care aceasta îşi
va ghida activitatea.
În contrast cu metodele tradiționale de calculație a costurilor, bazate pe producția în
cantități mari, contabilitatea Lean este construită pe capacitatea de reacție și posibilitățile de
economisire.
Pentru a putea fi competitivă în exterior, entitatea trebuie să fie competitivă în interior.
Competitivitatea internă se referă la capacitatea entității de a obține randament maxim în ceea
ce privește utilizarea resurselor (resurse materiale, umane, capital, idei etc.) și al proceselor de
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producție. Competitivitatea internă presupune ca entitatea să concure cu ea însăși și să
implementeze acțiuni de îmbunătățire continuă.
Actualmente, când mai mult ca oricând resursele trebuie folosite cu cea mai mare
prudenţă şi responsabilitate, gândirea Lean oferă o nouă bază responsabilităţii sociale a
entității. O entitate, care a implementat filosofia Lean în cadrul activităţii sale, a implementat,
în mod voluntar, un model de responsabilitate socială atât în ceea ce priveşte utilizarea
resurselor, cât şi în ceea ce priveşte protejarea mediului.
Pentru a răspunde condiţiilor economice actuale, mai multe entități au adoptat un
sistem de producţie bazat pe gândirea Lean. Entitățile care au implementat sistemul de
producţie Lean au observat că metodele de management a costurilor folosite erau în
discrepanţă cu conceptul Lean, acestea fiind considerate nepotrivite şi chiar ostile gândirii
Lean. Pe acest considerent a apărut o nouă metodă a contabilității de gestiune numită
contabilitate Lean care exprimă pe deplin gândirea şi practica Lean şi ale cărei avantaje sunt
de necontestat.
Cercetarea efectuată a scos în evidenţă necesitatea implementării conceptului Lean în
cadrul unei entități, pe baza următoarelor aspecte:
 Necesitatea implementării unui sistem de producţie Lean, datorată realităților
actuale: pieţe puternic fragmentate cu cereri pentru produse diverse în volume
mici; competiţie acerbă; preţuri fixe sau în scădere; schimbări tehnologice
rapide; nivel înalt de costuri de capital; muncitori capabili care solicită o mai
mare implicare;
 Marea provocare a secolului XXI o constituie reducerea costurilor şi
posibilitatea de a produce mai mult utilizând mai puţin – mai puţin timp,
spaţiu, efort uman, utilaje, materiale etc. – concomitent cu satisfăcerea
dorinţele clienţilor;
 În majoritatea activităţilor economice preţul este fix (sau în scădere).
Cumpărătorii sunt mai puternici ca niciodată, ei au o multitudine de opţiuni,
acces nelimitat la informaţie, solicită calitate excelentă la un preţ acceptabil şi
o servire cât mai rapidă a produsului. Acest lucru se poate face doar printr-o
abordare de tip Lean al cărei scop este concentrarea asupra clientului pentru a
livra produse de cea mai bună calitate, la cel mai bun preţ şi în cel mai scurt
timp;
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 Ideile noi sunt reacţii la probleme concrete. Criza economică a evidenţiat, mai
mult ca oricând, necesitatea implementării gândirii Lean în cadrul entităţilor.
Deşi unele entităţi au implementat producţia de tip Lean, sistemul de gestiune
a costurilor nu s-a modificat. Pentru a obţine rezultate maxime, gândirea Lean
trebuie aplicată tuturor activităţilor din cadrul unei entităţi, mai ales asipra
activităţii de contabilitate;
 Sistemele de gestiune a costurilor folosite de către entităţi implică eforturi
semnificative pentru raportarea detaliată a costurilor. Contabilitatea Lean
simplifică foarte mult procesul în sine, reduce timpul şi efortul necesar pentru
colectarea

datelor,

transformându-le

în

informaţii

cu

însemnătate.

Contabilitatea Lean prezintă informaţiile pe înţelesul tuturor, într-un mod
simplu (dar nu simplist). Trebuie precizat că acest sistem de contabilitate poate
fi aplicat doar unei entităţi care a implementat producţia Lean, drumul fiind
lung şi anevoios, însă beneficiile sunt pe măsura aşteptărilor.
În ultimii ani cercetarea Lean cunoaşte o creştere accelerată. Dacă în urmă cu zece ani
cercetătorii erau preocupaţi de sistemul de producţie Lean, actualmente accentul este pus pe
implementarea gândirii Lean în cadrul activităţii de contabilitate al entităţilor.
Avantajele implementării Lean în cadrul unei entităţi sunt remarcabile, fiind
evidențiate în literatura de specialitate, după cum se observă în cadrul lucrării. Elementele
centrale al filosofiei Lean sunt eliminarea pierderilor şi corelarea cantității de produse
fabricate la cererea existentă din partea clienţilor. Implementarea filosofiei Lean presupune
lucrul pe loturi în cantităţi mici, reducerea stocurilor până la minimul posibil, utilizarea unor
sisteme de schimbare rapidă a producţiei, livrarea la timp a materiilor prime de către furnizori
şi reducerea intervalului comandă-producție-livrare.
Contabilitatea Lean este o nouă metodă de a lua decizii în funcție de capacitatea
disponibilă și cererea existentă pentru produsele entității, fiind o metodă adecvată de
identificare a beneficiilor îmbunătățirii continue a unei entități Lean.
Pentru a păstra competitivitatea industriei românești de încălțăminte, se impun a fi
adoptate următoarele măsuri:
 coordonare strânsă cu clienții și furnizorii;
 implementarea noilor tehnologii;
 dezvoltarea de noi produse;
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 creșterea gradului de automatizare;
 colaborarea cu celelalte entități din industria încălțămintei;
 procese simple și clare pentru a maximiza eficiența;
 luarea deciziilor să țină cont de implicațiile economice, de mediu și sociale;
 procesele de fabricație să se transforme în procese adaptative care să răspundă
automat schimbărilor.
Chiar dacă implementarea acestor măsuri este un proces de durată și transformarea
reprezintă un obiectiv pe termen mediu și lung, entitățile trabuie să aibă în centrul activităților
lor preocuparea pentru îmbunătățirea continuă.
Toate acestea presupun reducerea incertitudinii cu privire la viitorul entității și
presupun o contabilite de gestiune adaptată vremurilor în care trăim.
Considerăm că a venit timpul ca și contabilitatea de gestiune să se alinieze secolului
XXI, astfel încât să atingă obiectivele propuse cu mai puțin efort și cu un cost mai scăzut, așa
cum o face contabilitatea Lean.
În concluzie, putem spune că, în cadrul cercetării efectuate, ne-am limitat doar la
aspectele considerate ca având un impact important asupra temei de interes. Binențeles că
aceste aspecte puteau fi mult mai numeroase, iar alegerea lor este cu siguranță subiectivă,
tocmai de aceea considerăm că acestă lucrare reprezintă un punct de plecare în cercetările
viitoare, unde vom aborda și alte aspecte ale contabilității Lean, netratate încă în literatura de
specialitate din România.

VIII. Contribuții proprii
Literatura de specialitate în domeniul contabilității de gestiune s-a îmbogățit, relativ
recent, cu un nou concept, acela al contabilității Lean. Chiar dacă pe plan internațional există
multiple abordări ale contabilității Lean, în România acestea sunt în număr mic și, în marea
majoritate sunt studii teoretice. Lucrarea prezintă noul concept al contabilității Lean, cu
scopul de a înțelege necesitatea alinierii cercetării românești la tendințele actuale.
Industria de încălțăminte din România este un domeniu de succes, având continuitate
în ceea ce privește rezultatele obținute și care își demonstrează competitivitatea prin faptul că
se află în topul exportatorilor mondiali de încălțăminte. Pentru caracterizarea industriei de
încălțăminte românești, lucrarea prezintă o evoluție a principalilor indicatori din cadrul
domeniului, analizând deopotrivă factorii de influență ai acestora.
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Contabilitatea de gestiune trebuie să furnizeze managementului informații relevante
pentru formularea, implementarea și controlul strategiei entității. Privită din această
perspectivă, lucrarea abordează diferite situații în care se scoate în evidență avantajul utilizării
contabilității Lean în suportul deciziilor manageriale.
Sintetizând, principalele contribuții teoretice și practice realizate prin intermediul
studiului efectuat au fost următoarele:
a) contribuții teoretice:
 prezentarea contextului apariției sistemului de producție Lean;
 prezentarea stadiului actual al cunoașterii cu privire la sistemul de producție
Lean;
 aprofundarea termenilor referitori la practicile, tehnicile și instrumentele
sistemului de producție Lean;
 identificarea similitudinilor existente între conceptul de responsabilitate
socială și sistemul de gestiune bazat pe gândirea Lean;
 identificarea principalelor tendințe de schimbare de care entitățile din
industria încălțămintei trebuie să țină cont în elaborarea viitoarelor strategii
de afaceri;
 sintetizarea principalelor inconveniente ale sistemelor tradiționale de costuri
pentru o entitate care a implementat sistemul de producție Lean;
 particularizarea costului țintă, ca element constitutiv al contabilității Lean;
 identificarea principalelor avantaje și dezavantaje ale costului țintă;
 realizarea unei analize comparative între costul țintă și costul tradițional;
 realizarea unei analize comparative între costul țintă și costul standard;
 identificarea funcțiilor costului țintă;
 sintetizarea principalelor aspecte ale contabilității Lean;
 prezentarea unui model de înregistrare în contabilitatea de gestiune a
operațiunilor contabile, pentru o entitate care aplică filosofia Lean.
b) contribuții empirice:
 realizarea unei radiografii asupra conceptelor Lean, la nivel transversal și
longitudinal, în literatura de specialitate străină și română;
 realizarea unei analize cu privire caracteristicile industriei de încălțăminte
românești;
 realizarea unei analize cu privire la competitivitatea industriei de încălțăminte
românești la nivelul Uniunii Europene;
 realizarea unei analize SWOT a industriei de încălțăminte românești;
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 studierea din punct de vedere statistic a legăturii între cifra de afaceri și
numărul de angajați, cheltuielile salariale, investițiile nete realizate și numărul
de entități, în industria de încălțăminte românească;
 studierea din punct de vedere statistic a legăturii între exporturile directe și
numărul de angajați, cheltuielile salariale, investițiile nete realizate și salariul
mediu brut, în industria de încălțăminte românească;
 utilizarea tehnicii modelării ecuațiilor structurale în investigarea legăturilor
existente între managementul entității, practicile tehnicile și intrumentele
Lean, și contabilitatea Lean, la nivelul entităților din cadrul industriei de
încălțăminte românești;
 studiu de caz privind implementarea contabilității Lean la nivelul unei entități
din industria de încălțăminte românească, care utilizează sistemul de
producție Lean;
 studiu de caz privind implicațiile deciziilor manageriale asupra structurii
producției din perspectiva abordării de tip Lean în cadrul contabilității de
gestiune;
 studiu de caz privind implicațiile deciziilor manageriale asupra unei comenzi
suplimentare din perspectiva abordării de tip Lean în cadrul contabilității de
gestiune;
 studiu de caz privind implicațiile deciziilor manageriale referitoare la a
cumpăra sau a fabrica din perspectiva abordării de tip Lean în cadrul
contabilității de gestiune;
 studiu de caz privind implicațiile deciziilor manageriale referitoare la
influența stocurilor asupra indicatorilor profitului din perspectiva abordării de
tip Lean în cadrul contabilității de gestiune.

IX. Perspective ale cercetării
Mediul de afaceri actual este caracterizat de intensificarea concurenţei la nivel
mondial, ritmul rapid de descoperiri tehnologice, probleme de siguranţă şi de mediu, nevoia
consumatorilor pentru produse inovatoare, de înaltă calitate şi preţ rezonabil etc.
Supravieţuirea şi dezvoltarea unei entităţi, într-un astfel de mediu provocator, depinde
de capacitatea sa de a răspunde cerinţelor pieţei, adică de satisfacerea dorinţelor clienţilor
referitoare la calitate şi preţ.
Contabilitatea de gestiune a evoluat continuu, cea mai recentă formă de adaptare la
condițiile actuale fiind contabilitatea Lean. Pentru ca o entitate să poate implementa
contabilitatea Lean în cadrul activității sale, trebuie mai întâi ca aceasta să funcționeze după
principiile Lean. Cum doar o parte dintre entități s-au aliniat noilor tendințe, există o metodă
recomandată tuturor entităților, ca răspuns la schimbarea mediului de afaceri; aceasta este

21

costul țintă, o metodă de management strategic a costurilor cu ajutorul căreia se consolidează
competitivitatea unei entităţi în faţa provocărilor economice actuale.
Factorii de succes ai costului țintă sunt costul, calitatea, inovaţia şi timpul, factori care
sunt optimizaţi, în special în faza de dezvoltare şi proiectare a produsului prin implicarea unei
echipe multifuncţionale ale entităţii şi a membrilor lanţului valoric, în special a furnizorilor.
Ţinând cont de stadiul economic şi condiţiile specifice actuale, recomandăm entităţilor
din România folosirea costului țintă pentru asigurarea competitivităţii pe piaţă, avantajul
principal al metodei fiind orientarea către client şi necesităţile acestuia, ştiut fiind faptul că, în
prezent, cererea este cea care declanşează producţia şi nu producţia declanșează cererea.
În ceea ce privește studiul de caz privind aplicabilitatea contabilității Lean, se poate
considera ca o limită a cercetării faptul că validarea cadrului de gândire se face cu un singur
studiu de caz, pentru formularea și evaluarea unei ipoteze riguroase fiind nevoie de un
eșantion mai mare. Studiul de caz încearcă să stabilească o previziune a rezultatelor viitoare în
cazul implementării contabilității Lean; o limitare din acest punct de vedere ar putea fi faptul
că aplicarea cadrului de gândire cu privire la luarea deciziilor pe baza contabilității Lean,
prezente în studiul de caz, ar putea fi părtinitoare.
Ca direcții de cercetare viitoare enumerăm:
 relaţiile dintre contabilitatea de gestiune utilizată şi: nivelul de incertitudine,
mărimea firmei, naţionalitatea investitorilor, nivelul cifrei de afaceri, nivelul
profitului, concurenţa acerbă etc.;
 evaluarea nivelului de cunoaștere a contabilității Lean în industria
încălțămintei din România;
 nivelul de adoptare a tehnicilor contabile moderne și modul cum afectează
dezvoltarea entităților;
 evaluarea

factorilor

care

împiedică

și/sau

îmbunătățesc

dezvoltatea

contabilității de gestiune în industria de încălțăminte românească;
 studii privind percepția asupra contabilității Lean în cadrul entităților care o
utilizează sau au utilizat-o în trecut;
 identificarea factorilor stimulativi, pentru entitățile care au implementat
contabilitatea Lean (factori externi, facori interni).
Toate aceste direcţii de cercetare sperăm să le parcugem într-un studiu viitor, ajutând
astfel la cunoaşterea beneficiilor contabilitatea Lean şi la înţelegerea modului de aplicare
corectă a acesteia.
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