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Introducere
Prezentarea noastrã porneºte de la relaþia, relativ
contradictorie, dintre agenþii economici mai bine informaþi
(managerii, bancherii etc.) ºi agenþii mai puþin informaþi decât
primii (investitorii: acþionari ºi creditori). Informaþia difuzatã
asimetric priveºte performanþa companiei (sau a proiectelor
ei de investiþii) ºi capacitatea acesteia de a rezista diferitelor
manifestãri ale riscului asociat acestei performanþe. În baza
acestei asimetrii de informaþii, agenþii mai bine informaþi pot
profita, în avantajul lor, de lipsa de informare a celorlalþi.
În consecinþã, trebuie emise semnale care sã permitã o distingere netã a companiilor bune de cele rele, semnale care sã nu
poatã fi copiate de companiile cu management neperformant:
a) Creºterea sustenabilã: o companie cu proiecte de
investiþii eficiente se va recunoaºte prin reinvestirea profitului
ºi printr-o participare prioritarã a managerilor la finanþarea
*)

lor. Aceºtia, fiind cei mai bine informaþi asupra performanþelor
noilor proiecte, vor fi primii care vor investi banii lor în
asemenea proiecte. Managerii unei companii neperformante,
care ar imita comportamentul celor dintâi, îºi vãd ameninþaþi
propriii lor bani ºi nu vor risca o astfel de investire.
b) Levierul de exploatare: o companie modernã nu va
ezita sã înnoiascã tehnologia ºi managementul, înregistrând
astfel o creºtere a ponderii cheltuielilor fixe ºi a riscului de
exploatare. Creºterea cifrei de afaceri îi va aduce acesteia o
creºtere superioarã a profiturilor în raport cu o firmã mai puþin
dotatã tehnic ºi managerial.
c) Levierul financiar: o companie solidã este consideratã
aceea care îºi poate permite o ratã cu o îndatorare ridicatã
pentru a finanþa proiecte de investiþii ambiþioase. Ea este
capabilã sã ramburseze datoriile ºi sã plãteascã dobânzile, în

Lucrarea a fost prezentatã la cea de-a IV-a ediþie a Risk Management Forum 2006, IBR Bucureºti, 14 -17 noiembrie 2006.
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Abstract. Our paper starts from the relationship, apparently contradictory, between the better informed economic agents (managers, bankers) and the agents less informed than the first to be mentioned
(the investors: shareholders and creditors). The asymmetric information concerns the company’s performance (or of its investment projects) and the company’s ability to put up with different manifestations of
the risk associated with this kind of performance. Based on this asymmetric information, the better
informed agents can profit, to their own advantage, from the others’ lack of information. Consequently,
the signals should be sent so as to allow a clear distinction of profitable companies from unprofitable
ones, signals which cannot be copied by the managers with an underperforming management:
a. The sustainable growth based on retained earnings financing and also co-financed by managers;
b. The degree of operational leverage to be proportional with the increase of modernizing managerial and technological expenses;
c. The degree of financial leverage to be proportional with the volume of debts.

Economie teoreticã ºi aplicatã

condiþii de menþinere a capacitãþii de platã. Copierea acestei
structuri financiare de o companie neperformantã este riscantã,
pentru cã accelereazã intrarea companiei în incapacitate de
platã ºi chiar în faliment.

1. Creºterea sustenabilã eliminã asimetria
informaþionalã
Creºterea sustenabilã este capacitatea întreprinderii de a
cofinanþa creºterea economicã a întreprinderii prin reinvestirea
unei pãrþi din profitul net ºi prin majorarea de acþionari ºi
manageri a capitalului social. Pe lângã efortul de cofinanþare
are loc ºi o partajare corectã a riscurilor ce decurg din
declanºarea respectivei creºteri economice. În acest fel se
asigurã un echilibru al finanþãrii creºterii economice ºi al
asumãrii riscurilor asociate acestei creºteri
Decizia de distribuire a profitului net aparþine acþionarilor,
care nu vor fi de acord cu reinvestirea profitului net (parþial
sau integral) decât dacã reinvestirea profitului se va face în
proiecte de investiþii eficiente, respectiv rata internã de
rentabilitate (RIR) este superioarã costului capitalului
(k = costul de oportunitate). Altfel acþionarii vor fi motivaþi sã
decidã distribuirea integralã a profitului net sub formã de
dividende pe care le vor plasa pe piaþa financiarã cu randamente
superioare reinvestirii profitului în întreprindere. În acest fel,
managerii vor fi motivaþi sã propunã proiecte de dezvoltare
dintre cele mai eficiente.
Creºterea sustenabilã va fi finanþatã ºi din surse exterioare,
de la împrumutãtori, dar într-o proporþie care va menþine
nemodificatã rata de îndatorare. Dacã întreprinderea are o ratã
de îndatorare optimã, care îi asigurã cel mai bun tratament din
partea bãncii, atunci, prin creºterea sustenabilã, ea poate
conserva aceastã ratã.
Aceastã schemã de cofinanþare nu poate fi copiatã de
managerii ºi acþionarii care propun proiectele de creºtere
economicã ineficiente sau cu riscuri superioare. În primul rând
pentru cã ei sunt primii informaþi asupra rentabilitãþii ºi riscului
respectivelor proiecte de investiþii. În al doilea rând, întreprinderea lor nu a fost suficient de performantã dacã managementul
ei propune investiþii îndoielnice. În ultimã instanþã, managerii
vor solicita finanþarea de cãtre bãnci a proiectelor lor de
dezvoltare fãrã a angaja capitalurile lor proprii. La rândul lor,
bãncile vor analiza cererile de finanþare în bunã cunoºtinþã a
conceptului de dezvoltare sustenabilã, inclusiv din punct de
vedere financiar, ºi vor refuza acordarea unor astfel de credite.
Întreprinderea analizatã de noi îºi propune o dezvoltare
cu 20% a cifrei vânzãrilor pentru a valorifica oportunitãþi de
afaceri previzionate în acest sens pentru anul viitor. Necesarul
suplimentar de capitaluri (NSC) implicat de creºterea
economicã de mai sus este de 24.000, iar capacitatea întreprinderii noastre de autofinanþare este circa 5.200. Drept urmare,
vor apela la credite bancare pentru acoperirea diferenþei de
finanþare, cu riscul creºterii îndatorãrii de la 49% la 54%.
Creºterea preconizatã este într-o asimetrie de informaþii:
n
managerii care o propun sunt conºtienþi de riscurile
cu mult mai mari ce se asociazã îndeobºte unei astfel
de dezvoltãri, cu mult mai mari decât ale întreprinderii
în funcþiune;
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banca finanþatoare analizeazã cererea de credit pentru
proiectul de dezvoltare, dar nu are toate informaþiile
despre riscurile implicite.

CA efectivã = 180.000
CA plan = 216.000
DCA% = 20.00%
Creºterea este nesustenabilã:
NSC 24.000

Autofinanþare 5.197
Credite noi 18.803
Rata de îndatorare 54%

Conceptul de dezvoltare sustenabilã oferã o pistã de
corectare a asimetriei de informaþii printr-o schemã echilibratã
de finanþare a NSC ºi de partajare a riscurilor dezvoltãrii:
n fie acceptarea unei creºteri sustenabile de numai 8,5%
a cifrei vânzãrilor, cu un necesar suplimentar de capitaluri de
circa 11.000, necesar ce s-ar finanþa din profitul net disponibil
pentru reinvestire, ºi în completare credite bancare, dar fãrã sã
se afecteze rata de îndatorare existentã de 49%:
Rata creºtere sustenabilã = g
NSC sustenabil
Autofinanþare
Credite noi
Rata îndatorãrii sustenabile

8,5%
11.059
5.638
5.421
49

n fie acceptarea creºterii preconizate de 20%, dar cu
participarea managerilor ºi acþionarilor întreprinderii la
finanþarea dezvoltãrii prin majorarea capitalului social, astfel
încât finanþarea prin credite noi sã nu afecteze rata optimã de
îndatorare de 49%, pe total întreprindere:

Rata creºterii efective = g
NSC
Autofinanþare
Majorare capital social
Credite noi
Rata îndatorãrii sustenabile

20%
24.000
5.196,6
7.066,9
11.736.5
49%

Ambele soluþii sunt în cadrul dezvoltãrii durabile deoarece
implicã participarea acþionarilor ºi a managerilor întreprinderii
la cofinanþarea proiectelor lor de dezvoltare ºi-n consecinþã
la asumarea corespunzãtoare a riscurilor. Este evident faptul
cã dezvoltarea de 20% (cu riscurile superioare pe care aceasta
le implicã) va fi acceptatã de managementul întreprinderii
iniþiatoare numai dacã este eficientã la acest nivel de risc,
altfel ea va fi abandonatã sau corectatã ca amploare.

2. Levierul de exploatare eliminã asimetria
informaþionalã
Levierul de exploatare Le exprimã numãrul de procente
de variaþie a profitului (DProfit = e%) la un procent de variaþie
a cifrei de afaceri (DCA = 1%), variaþie estimatã exogen prin
studii de marketing. Pornind de la levierul de exploatare Le,
se poate uºor analiza corelaþia dintre dispersia profitului ºi
dispersia factorilor determinaþi ai acestuia.
Vom aborda riscul de exploatare din perspectiva analiºtilor
aparþinând întreprinderii, respectiv variabilitatea profitului, ca
urmare a variaþiei nivelului de activitate ºi ca urmare a poziþiei
activitãþii întreprinderii faþã de pragul de rentabilitate.
Variabilitatea profitului la o variaþie a nivelului de activitate a

P = CA – V – F – Amo = EBIT
în care, dacã notãm cu „v“ coeficientul cheltuielilor variabile
în totalul cifrei de afaceri, v = V/CA (deci: V = CA × v), obþinem:
P = CA × (1 – v) – F – Amo, de unde se pot deduce dispersia
ºi abaterea medie pãtraticã a profitului, ca mãsuri ale riscului
economic, în raport cu variaþia componentelor cifrei de afaceri:
s2(P) = s2(CA) × (1-v)2
s(P) = s(CA) × (1 – v)
Se deduce cã riscul economic este cu atât mai mare, cu cât
variabilitatea cifrei de afaceri este mai mare ºi cu cât marja
asupra cheltuielilor variabile (1 – v) este mai mare.
Levierul de exploatare Le este raportul variaþiei profitului
de exploatare (DP) faþã de variaþia cifrei de afaceri (DCA). Din
acest raport se poate evidenþia influenþa asupra profitului a
poziþiei cifrei de afaceri faþã de pragul de rentabilitate (sau
punctul mort = PM):
Le =

CA 0
CA 0 - PM

ceea ce dovedeºte cã, pe mãsurã ce cifra de afaceri este mai
îndepãrtatã de pragul de rentabilitate, cu atât întreprinderea
este mai puþin riscantã (în apropierea pragului de rentabilitate
întreprinderea este mult mai riscantã).
ªtim însã cã pragul de rentabilitate (PR) este dependent de
mãrimea cheltuielilor fixe: PRexpl =

F
ºi atunci levierul de
1- v

exploatare (Le) este direct proporþional cu mãrimea cheltuielilor fixe ºi cu apropierea cifrei de afaceri faþã de pragul
de rentabilitate:
Vânzãri
Costuri variabile
Costuri fixe
Amortizãri
Impozit pe profit
Profit net

75%
25%

180.000 Le = 1,94
135.000
13.800
8.000
5.800
17.400

O întreprindere similarã, dar cu o pondere mai mare a
cheltuielilor fixe, implicit o pondere mai redusã a cheltuielilor
variabile, va avea un levier de exploatare proporþional mai mare:
Vânzãri
Costuri variabile
Costuri fixe
Amortizãri
Impozit pe profit
Profit net

60%
25%

180.000 Le = 3,10
108.000
40.800
8.000
5.800
17.400

Creºterea volumului cheltuielilor fixe poate fi consecinþa
unei dotãri tehnologice ºi manageriale superioare. Cerinþa
unei astfel de dezvoltãri este ca respectiva dotare sã se

regãseascã în creºterea cifrei de afaceri. Cu fiecare procent de
creºtere a vânzãrilor va avea loc o creºtere a profitului de
3,10%, superioarã întreprinderii cu dotarea iniþialã de numai
1,94%. Riscul de exploatare ar fi evident atunci când ar avea
loc diminuarea cifrei viitoare de afaceri, cãci ºi profitul va
scãdea de 3,1 ori mai mult.
Copierea acestei scheme de performanþã de managementul
unei firme neperformante este urmãritã tocmai de riscul de
exploatare în sens nefavorabil. O dotare tehnologicã ºi
managerialã de aceeaºi facturã, dar care sã nu ducã la creºterea
cifrei vânzãrilor va fi însoþitã fatalmente de riscul de exploatare. În consecinþã, managerii firmei neperformante, mai
informaþi de consecinþe, nu vor decide o astfel de investiþie.
Venituri ºi
cheltuieli

Venituri
Pragul rentabilitãþii
Profit net = 0

Cheltuieli
(inclusiv dobânzi)
Cheltuieli
(variabile ºi fixe)

PRexpl =

F
1-V

PRfin =

F + Dob
1-V

Vânzãri

2. Levierul financiar eliminã asimetria informaþionalã
Riscul financiar caracterizeazã variabilitatea profitului
net, sub incidenþa structurii financiare a firmei. Capitalurile
împrumutate, prin ratele de rambursare a lor ºi prin suportarea
sistematicã a unor dobânzi ºi comisioane, antreneazã o
variabilitate a profitului net, o majorare a riscului financiar.
Influenþa îndatorãrii asupra rentabilitãþii financiare
(levierul financiar) este determinatã de diferenþa dintre
rentabilitatea economicã ºi rata dobânzii, ºi de gradul de
îndatorare (levierul). Astfel:
n
dacã Rec > Rdob, atunci rentabilitatea financiarã este o
funcþie crescãtoare de gradul de îndatorare;
n
dacã Rec < Rdob, atunci rentabilitatea financiarã este o
funcþie descrescãtoare de gradul de îndatorare a firmei,
în care:
Rec = rata rentabilitãþii economice;
Rdob = rata dobânzii (nete de impozit pe profit);
Rfin = rata rentabilitãþii financiare.
Pornim analiza noastrã de la relaþia efectului de levier:
Rfin = Rec + (Rec – Rdob) × L
efectul de levier

unde: L = DAT/CPR
Dacã vom considera Rdob = constantã, deci cu dispersie zero
[s2(Rdob) = 0], atunci dispersia rentabilitãþii financiare va fi:
s2(Rfin) = s2[Rec + (Rec – Rdob) × L]
s2(Rfin) = s2[Rec × (1 + L)]
s2(Rfin) = s2(Rec) × (1 + L)2
ºi deci riscul financiar, care se mãsoarã cu ajutorul abaterii
medii pãtratice, va fi:
s(Rfin) = s(Rec) × (1 + L)
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întreprinderii este numitã, în general, coeficient de elasticitate
ºi, în particular, efect de levier de exploatare. Ca indicator de
mãsurare a activitãþii este reþinutã cifra de afaceri (CA),
caracterizatã printr-un anumit volum al cheltuielilor variabile
(V), al cheltuielilor fixe (F), inclusiv amortizarea, ºi al profitului
(P), ºi printr-un anumit prag de rentabilitate (punct mort = PM).
În aceste condiþii, profitul brut se determinã dupã relaþia:

Economie teoreticã ºi aplicatã

Se observã cã variabilitatea rentabilitãþii financiare
depinde de variabilitatea rentabilitãþii economice (riscul de
exploatare) ºi de gradul de îndatorare (riscul financiar).
Analiza riscului financiar poate fi abordatã, similar celei a
riscului de exploatare, cu luarea în considerare a dobânzilor
ºi comisioanelor aferente capitalurilor împrumutate. Trebuie
precizat faptul cã dobânda ºi comisioanele (Dob) se apreciazã
ca o cheltuialã fixã în raport cu cifra de afaceri ºi atunci pragul
de rentabilitate financiarã (PRfin) se determinã corespunzãtor:
PR fin =

F + Dob
1- v

în care:
F = cheltuieli fixe de exploatare (exclusiv dobânzile);
Dob = dobânda, ca o cheltuialã fixã financiarã;
v = coeficient privind ponderea cheltuielilor variabile în
cifra de afaceri.
Evaluarea riscului financiar se face cu ajutorul levierului
financiar (Lf):
Lf =

CA 0
CA 0 - PM'

Lf = (DPN/PN)/( DCA/CA)
PN = profitul net
CA = cifra de afaceri.
În lipsa îndatorãrii, levierul financiar este egal cu levierul
de exploatare:
Vânzãri
Costuri variabile
Costuri fixe
Amortizãri
Impozit pe profit
Profit net

180.000
75% 135.000
13.800
8.000
25%
5.800
17.400

Lf = Le =1,94

ªtim însã cã levierul financiar (Lf) este proporþional cu
mãrimea dobânzilor ºi comisioanelor, cheltuieli care determinã
apropierea cifrei de afaceri faþã de pragul de rentabilitate:
Vânzãri
180.000
Costuri variabile 75% 135.000
Costuri fixe
13.800
Amortizãri
8.000
Dobânzi
12%
6.000
Impozit pe profit 25%
4.300
Profit net
12.900

Lf = 2,62

O întreprindere îndatoratã, deci care plãteºte dobânzi ºi
comisioane bancare, are un levier financiar mai mare decât al
unei întreprinderi neîndatorate. Creºterea cifrei de afaceri a
întreprinderii îndatorate va fi însoþitã de o creºtere a profitului
net de 2,62 ori mai mult în raport cu creºterea de numai 1,94
ori la întreprinderea neîndatoratã. Explicaþia rezidã în
economia de impozit pe care o înregistreazã întreprinderea
îndatoratã ca urmare a caracterului deductibil al dobânzilor ºi
comisioanelor din profitul impozabil. Drept urmare, aceastã
economie (= dobânzi cota de impozit) se regãseºte direct în
profitul net al întreprinderii îndatorate.
Riscul financiar este ºi mai evident atunci când
întreprinderea înregistreazã o reducere a vânzãrilor dupã
îndatorare. Reducerea profitului net va fi atunci de 2,62 ori
mai mare, în raport cu 1,94 ori la întreprinderea neîndatoratã.
În general, managerii unei firme îndatorate sunt mai bine
apreciaþi ºi remuneraþi decât cei ai unei întreprinderi
îndatorate. Managerii care îºi asumã creºterea plãþilor pentru
plata dobânzilor ºi comisioanelor, precum ºi a ratelor scadente
la creditele solicitate, suplimentar plãþilor de exploatare de la
întreprinderile neîndatorate, au o deschidere a accesului la
sursele de capital (proprii ºi împrumutate) ºi pot iniþia proiecte
de investiþii mai ambiþioase. Managerii întreprinderilor
neperformante care ar dori sã copieze rata de îndatorare a
întreprinderilor performante de mai sus nu ar putea face faþã
plãþilor suplimentare generate de îndatorare ca urmare a
precaritãþii lichiditãþilor de care aceºtia dispun.

Concluzie
Asimetria de informaþii poate fi folositã neloial de cãtre
managerii întreprinderilor neperformante pentru a copia
scheme de dezvoltare, de structurã a cheltuielilor fixe ºi
variabile sau de îndatorare pentru a emite o altã imagine
despre activitatea lor. Ei ºtiu foarte bine cã dezvoltarea
preconizatã este nesustenabilã, dar sperã sã obþinã o apreciere
artificialã despre performanþa lor ºi facilitãþi de finanþare de
la bãnci.
Este de datoria managerilor întreprinderilor performante
sã ridice mereu ºtacheta performanþei pentru a crea o barierã
la intrarea celor nesinceri în schemelor lor de dezvoltare ºi de
finanþare. De asemenea, este sarcina bãncilor sã filtreze foarte
atent cererile de credite pentru proiecte de investiþii ºi sã le
analizeze întotdeauna pe ansamblul întreprinderii
solicitatoare pentru a evalua sustenabilitatea lor.
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