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1. Consideraþii teoretice preliminare
În toate procesele de evaluare avem nevoie de o
referinþã fiabilã (benchmark, în englezã) în raport cu care
estimãm o valoare pentru investiþia de capital într-o
întreprindere sau într-un proiect de investiþie directã sau
de investiþie de portofoliu. În lipsa acestei referinþe nu
putem da valoare afacerii ce ar rezulta din respectiva
investiþie de capital.
Costul capitalului este costul de oportunitate al
investiþiei de capital la o anumitã clasã de risc. În termeni

mai uzuali, l-am putea defini ca pe un cost al ºansei
pierdute: „ce-am avut ºi ce-am pierdut”. Ca investitor,
am avut ºansa sã câºtig o ratã medie în sectorul de
activitate al afacerii (o ratã deci normalã pentru clasa de
risc a respectivului sector economic), ºansã pe care am
pierdut-o (sau am câºtigat-o) investind într-o întreprindere
anume sau într-un proiect de investiþie directã sau
indirectã din sector ºi care îmi promit o rentabilitate
internã (RIR) mai mare decât rata medie de rentabilitate
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Abstract. In this article, the author has assumed himself an assignment somehow ostentatious but
useful, we believe, naming the one to illustrate by means of figures, the influence of both leverage and
economic growth over the cost of capital, cost which will be used in capital budgeting. This synthesis is
meant to be a forthcoming approach to a later investigation of the problems raised by the estimation of
the cost of capital in the specific conditions of both the financial market in Romania and the quality of
the economic-financial information, information available for this estimation.
The discount rate for an investment project (kinv) with a risk equal to the risk undertaken by the
enterprise and financed within the firm’s capital structure itself (having the same leverage) is equal to the
(weighted average) cost of capital in the respective risk class (k). Under these circumstances, it is interesting to find out this opportunity cost of capital invested in a medium-sized enterprise:
a) with investments in rebuilding the productive capacity, all equity financed;
b) with investments in rebuilding the productive capacity, financed both by equity and debt;
c) with new investments, all equity financed;
d) with new investments, financed both by equity and debt.
Under these conditions, we estimate the effect of both the leverage and economic growth over the cost
of capital (kec and kc) to be able to determine in the end the discount rate of the analyzed investment (kinv):
n for enterprises with only maintaining investments (g = 0), unlevered (U) and levered (L);
n for enterprises with growing investments (g > 0), unlevered (U) and levered (L).

Economie teoreticã ºi aplicatã

(= k). Obiectivul de maximizare a bunãstãrii investitorului
reclamã maximum de rentabilitate la aceeaºi cantitate de
risc. Astfel cã, la aceeaºi mãrime a riscului, investiþia de
capital se va face în proiectul cu rentabilitatea cea mai
mare. Investitorii de capital în întreprindere sau într-un
proiect de investiþii urmãresc maximizarea averii printr-o
remunerare (RIR) superioarã (peste media k din clasa
respectivã de risc de afaceri): RIR > k → VAN > 0.
Care va fi rata de rentabilitate normalã, cerutã de
investitori? Rãspunsul la aceastã întrebare se aflã în
mulþimea de oportunitãþi de investire din economie, care
au un risc comparabil cu al proiectului analizat. Cele mai
lichide oportunitãþi de investire se gãsesc pe pieþele de
capital active în care se tranzacþioneazã valori mobiliare ºi
pentru care societãþi consacrate în consultanþã financiarã
(Ibbotson Associates, Merill Lynch, spre exemplu) publicã
rentabilitatea ºi riscul acestora.
Oportunitatea de investire pe piaþa de capital (activã
ºi deci suficient de diversificatã) reprezintã rentabilitatea
cerutã de investitori în întreaga lor masã (presupusã
omogenã în privinþa rentabilitãþilor aºteptate) pentru
mãrimea riscului proiectului de investiþii. Costul de
oportunitate al capitalului (Opportunity Cost of Capital, în englezã)1 este deci rentabilitatea la care investitorii
renunþã dacã investesc într-un anume proiect de investiþii
ºi nu în valori mobiliare din aceeaºi clasã de risc.
Calculul costului de oportunitate dupã aplicarea
cotei de impozit pe profit traverseazã o mare dificultate,
respectiv aceea a caracterului deductibil al dobânzii din
profitul impozabil. Fãrã aceastã caracteristicã a dobânzii,
costul de oportunitate al capitalului unei firme
îndatorate (L, levered, în englezã)1 ar fi egal cu costul
capitalului unei firme neîndatorate (finanþate integral
din capitaluri proprii, U, unlevered, în englezã).
Asimetria de fiscalitate dintre dobândã (deductibilã) ºi
profitul ce revine acþionarilor (nedeductibil) determinã
economii fiscale la întreprinderea îndatoratã,
proporþionale cu mãrimea dobânzilor (deductibile) ºi
cu cota de impozit pe profit: Dob × τ. Valoarea
actualizatã (în perpetuitate) a acestor economii fiscale
(egale cu DAT × τ) mãreºte valoarea capitalurilor proprii
ale unei întreprinderi îndatorate. În consecinþã, costul
capitalurilor proprii ºi împrumutate ale acestei
L
întreprinderi îndatorate, k ec
, va fi mai mic decât costul
de oportunitate al capitalului unei firme neîndatorate,
U
(Modigliani & Miller, 1963):
k ec
L
= kc
k ec

DAT
CPR
+ k d (1 − τ)
CPR + DAT
CPR + DAT

În raport cu costul de oportunitate al întreprinderii
neîndatorate, costul capitalului întreprinderii îndatorate
este un cost mediu ponderat ajustat (after-tax weighted-
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cost of capital, în englezã). Prin detaxarea de impozit a
costului datoriilor ºi, implicit, a costului capitalurilor
L
proprii, k ec
este mai mic decât costul de oportunitate
U
k ec , cu atât mai mic cu cât ponderea datoriilor în
valoarea întreprinderii ºi mãrimea cotei de impozit (τ)
sunt mai mari:
 DAT 
L
U
U
= k ec
k ec
1 − L × τ  < k ec


V0



unde:
V0L = V0U + DAT × τ

Costul este o foarte bunã referinþã (benchmark) în
alegerea ratei de actualizare pentru proiecte de investiþii
care au acelaºi risc de exploatare ºi financiar cu cel al
întreprinderii.
Costul capitalului unei întreprinderi neîndatorate (U),
ca ratã de actualizare a unei investiþii pure ºi de acelaºi risc
cu întreprinderea, se estimeazã cel mai frecvent prin douã
modele cvasiechivalente: Gordon & Shapiro (1956) ºi
CAPM (Sharpe,1964):
kc =

Div 1
+g
P0

unde:
Div1 = dividendul la sfârºitul anului curent;
P0 = valoarea de piaþã a acþiunilor firmei;
g = rata anualã, constantã ºi perpetuã de creºtere a
dividendului ºi
k c = R f + (E M − R f ) β i

unde:
Rf = rata dobânzii fãrã risc;
EM = speranþa de rentabilitate a pieþei de capital;
βi = coeficient de volatilitate a rentabilitãþii acþiunilor
firmei în raport cu rentabilitatea pieþei de capital.
Ambele modele implicã un corp de ipoteze destul de
simplificatoare pentru realitatea economicã: piaþã
perfectã, absenþa fiscalitãþii (τ = 0), evoluþie constantã ºi
perpetuã etc. Sub aceste ipoteze, costul capitalului are
determinãri specifice pentru rata de creºtere g = 0
(Income Stocks) ºi pentru rata de creºtere g = ROE × b > 0
(Growth Stocks), în care ROE = rentabilitatea capitalurilor
proprii (la valoarea lor contabilã) ºi b = coeficient de
reþinere din profitul net pentru finanþarea investiþiilor noi
(a oportunitãþilor de creºtere).
În acest fel, întreprinderi cu oportunitãþi de creºtere
(g > 0), cu acelaºi cost al capitalurilor ca ºi întreprinderile

U; g > 0

V0

 ROE 
− 1
PN × b × 
PN
 kc

=
+
=
kc
kc −g
= V0U;g = 0 + V0Op.Creºtere

Întreprinderea cu g = 0 (Income Stocks) are implicit
b = 0 ºi deci nu poate înregistra vreo valoare a
oportunitãþilor de creºtere. Întreprinderile de tip Income
Stocks au doar investiþii de menþinere, autofinanþate din
amortizare.
Întreprinderea cu g > 0 (Growth Stocks) are
oportunitãþi de creºtere, deoarece ROE > kc ºi fructificã
aceastã VAN pozitivã a investiþiilor noi. Investiþiile care
se autofinanþeazã din profitul net reinvestit sunt
sustenabile2.
Costul capitalurilor proprii intereseazã în evaluarea
oricãrui proiect de investiþii atât cel autofinanþat integral, cât ºi cel care solicitã, în completare, majorarea
capitalului social sau majorarea împrumuturilor. Se vor
lua în analizã costurile nete (dupã impozitare) ale surselor
de finanþare (proprii sau împrumutate), deoarece existã
diferenþieri atât în ceea ce priveºte costul specific, cât ºi
tratamentul lor fiscal. Dobânzile sunt deductibile din
profitul impozabil, conducând la economii fiscale, în timp
ce dividendele nu sunt deductibile. Rata de actualizare a
investiþiilor trebuie deci sã integreze în VAN ºi aceste
particularitãþi ale surselor de finanþare.
Rata de actualizare a unui proiect de investiþii (kinv.)
cu risc egal cu cel al întreprinderii ºi finanþat în structura
de capitaluri a întreprinderii (cu aceeaºi ratã de îndatorare)
este egalã cu costul (mediu ponderat) al capitalului din
clasa respectivã de risc (k). În aceste condiþii este
interesantã aflarea acestui cost de oportunitate într-o
întreprindere standard3:
a) cu investiþii de menþinere a capacitãþii productive,
finanþate integral din capitaluri proprii;
b) cu investiþii de menþinere a capacitãþii productive,
finanþate din capitaluri proprii ºi din împrumuturi;
c) cu investiþii noi, finanþate integral din capitaluri
proprii;
d) cu investiþii noi, finanþate din capitaluri proprii ºi
din împrumuturi.
În toate aceste împrejurãri, vom face o estimare a
efectului îndatorãrii ºi al creºterii economice asupra
costului capitalului pentru a putea determina apoi rata de
actualizare a investiþiei analizate (kinv):

n

n

pentru întreprinderi doar cu investiþii de menþinere
(g = 0), neîndatorate (U) ºi îndatorate (L);
pentru întreprinderi cu investiþii de creºtere (g > 0),
neîndatorate (U) ºi îndatorate (L).

2. Întreprinderi neîndatorate (U) ºi cu investiþii
de menþinere a capacitãþii productive (g = 0)
Costul unei întreprinderi cu creºtere zero intereseazã
numai informativ (pentru uºurinþa înþelegerii calculului),
deoarece, la aceastã firmã, nu avem investiþii noi ºi nu
vom face evaluarea lor. Este vorba de întreprinderi cu
segment de piaþã stabilizat (utilitãþi publice, spre
exemplu) ºi care nu oferã acþionarilor decât dividende
(Income Stocks), nu ºi creºteri de capital. Lipsa
investiþiilor noi (de creºtere) presupune, în mod implicit,
existenþa investiþiilor de menþinere a capacitãþii de
producþie ºi de vânzare, investiþii finanþate integral din
amortizare:
g = 0 ⇒ Imo1 = Imo0 ⇒ ∆Imo = Amo1,
iar ∆ACRnete = 0.
unde:
Imo = imobilizãri la începutul (0) ºi la sfârºitul
anului (1);
Amo = amortizarea anualã;
ACRnete = active circulante nete.
În aceste condiþii, întregul profit net se distribuie sub
formã de dividende (d = 1 ºi, deci, b = 1 – d = 0, unde d ºi b
sunt coeficienþi de distribuire a profitului net sub formã de
dividende sau de autofinanþare a creºterii).
Pe o perioadã de timp nedeterminatã (n → ∞) ºi cu
dividende anuale constante (g = 0), costul capitalurilor
proprii (kc), dupã modelul Gordon & Shapiro, este estimat
astfel:
kc =

Div 1
PN 1
+g =
P0
P0

în care:
Div1 = PN1 = dividendul egal cu profitul net din anul curent;
P0 este preþul de cumpãrare (în Bursã) al acþiunilor
întreprinderii de tip Income Stocks.
Exemplu: O astfel de întreprindere cu Income Stocks
are iniþial o valoare V0 = 102.000, egalã cu valoarea
contabilã (AE0), ºi distribuie anual ºi constant întregul
profit net sub formã de Div1 = 15.300. Aceasta va avea un
cost al capitalurilor ei proprii kc = 15%:
kc =

15.300
102.000

+ 0 = 0,15;

PER =

102.000

15.300

= 6, (6)
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fãrã oportunitãþi de creºtere (g = 0), vor avea, pe lângã
valoarea întreprinderilor de tip Income Stocks, o valoare
suplimentarã obþinutã din valorificarea oportunitãþilor de
creºtere (Leibowitz & Kogelman, 1990):

Economie teoreticã ºi aplicatã

Income Stocks (U; g = 0)
Active imobilizate
Active circ. nete
TOTAL

(AE)

68000

Capitaluri proprii

34000

102000

Datorii > 1 an (TL)

-

102000

TOTAL

102000

168800

kU

126600

V0U = 102000

modificã cu valoarea actualã a economiilor de impozit pe
profit determinate de caracterul deductibil al dobânzii din
profitul impozabil.
V0L = V0U + V0Ec.impozit ,

unde:
Vânzãri
Costuri variabile

0,75

Costuri fixe

13800

Amortizãri

8000

Dobânzi

0,12

-

Impozit pe profit

0,25

5100

Profit net

= 15%

g=0

k = 15%
ROA = 15%

ROE = 15%

15300

Investiþiile de menþinere a capacitãþii au un risc egal cu
cel al întreprinderii, sunt autofinanþate din amortizare ºi,
în consecinþã, au o ratã de actualizare egalã cu costul
capitalurilor proprii ale întreprinderii: kinv. = kc = 15%. Mai
mult, în condiþii de creºtere zero (g = 0), rata internã de
rentabilitate a investiþiilor de menþinere este egalã cu rata
lor de actualizare ºi deci VAN este nulã:
RIRinv. = kinv. ⇒ VANinv. = 0

3. Întreprinderi îndatorate (L) ºi cu investiþii
de menþinere a capacitãþii productive (g = 0)
Activul economic al întreprinderii îndatorate este
finanþat din capitaluri proprii ºi din împrumuturi. Întregul
profit net este distribuit sub formã de dividende, iar
amortizarea finanþeazã investiþiile de menþinere a
capacitãþii productive. La rândul lor, investiþiile de
menþinere a capacitãþii de producþie au acelaºi risc cu
activul economic în exploatare ºi, în consecinþã, vor avea
o ratã de actualizare (kinv.) egalã cu costul (mediu ponderat)
al capitalului întreprinderii: kinv. = kec.
În condiþii de impozit pe profit, τ = 25%, costul
capitalului întreprinderii (kec) este media aritmeticã
ponderatã a costurilor specifice ale celor douã surse de
procurare a capitalurilor proprii ºi împrumutate. Costul
capitalurilor proprii se determinã pe baza profitului net
dupã impozit. În consecinþã, costul datoriilor trebuie ºi el
sã fie defiscalizat (1-τ):
L
k ec

CPR
DAT
= kc
+ k d (1 - ô )
, sau
CPR + DAT
CPR + DAT

 DAT 
L
U
= k ec
k ec
1− L × ô 


V0


Într-o întreprindere cu creºtere zero (g = 0), investiþiile
de menþinere vor avea VAN egalã cu zero ºi, implicit,
RIR = kinv.. În aceste condiþii, valoarea întreprinderii se
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Ec.impozit

V0

V0UCPR = 102000

=

DAT × R dob × τ
cu R dob = k DAT
k DAT

În exemplul nostru anterior, la întreprinderea
îndatoratã cu o valoarea contabilã de 102.000 se
înregistreazã o valoare de piaþã superioarã ca urmare a
valorii actuale a economiilor de impozit pe profit, datorate
dobânzii deductibile (DAT × τ), respectiv V0L = 114.500
(102.000 + 50.000 × 0,25). În ipoteza cã valoarea datoriilor
rãmâne constantã (DAT = 50.000), valoarea economiilor
fiscale va majora valoarea capitalurilor proprii la
V0LCPR = 64.500 (52.000 + 50.000 × 0,25):
V0L = 102.000 + 50.000 × 0,25 =
= 102.000 + 12.500 = 114.500

În consecinþã, ponderea capitalurilor proprii va fi
acum de 56,33%, iar a împrumuturilor de 43,67%. La rata
dobânzii fãrã risc de 12%, capitalurile proprii vor avea
un cost de 16,744%, cu o primã de 1,744% la un levier de
0,7752 (50.000/64.500):
kc = 15% + (15% – 12%) × (1 – 0,25) × 0,7752 =
= 15% + 1,744% = 16,744%.
Income Stocks (L; g = 0)
Active imobilizate
Active circ. nete
TOTAL

(AE)

Vânzãri
Costuri variabile

0.75

68000

Capitaluri proprii

34000

Datorii > 1 an (TL)

50000

102000

TOTAL

102000

168800

kU = 15%

g=0

126600

V0U = 102000

V0UCPR = 52000

V0L = 114500

V0LCPR = 64500

Costuri fixe

13800

Amortizãri

8000

Dobânzi

0.12

6000

Impozit pe profit

0.25

3600

Profit net

52000

10800

kL = 13.36%

kCPR = 16.744%

ROA = 15.00%

ROE =
16,744%

La nivelul acestor costuri specifice de procurare, costul
mediu ponderat al capitalului este kec = 13,36%.

k ec = 16,744% ×

64.500
50.000
+ 12% × (1 − 0,25)
=
114.500
114.500

= 13,36%
50.000


× 0,25  = 13,36%
k ec = 15%1 −
114
.
500



Growth Stocks (L), ROE = 16,55% > 15% = k ºi g = 5%
Active imobilizate

68000

Capitaluri proprii

Active circ. nete

34000

Datorii > 1 an (TL)

TOTAL

(AE)

102000

Vânzãri
Costuri variabile

0,75

Fiind vorba de investiþii noi, întreprinderea
înregistreazã o ratã de creºtere (g) autofinanþatã ºi oferã
acþionarilor atât venituri din dividende, cât ºi din
oportunitãþi de creºtere (Growth-Stocks). Drept urmare,
costul capitalurilor proprii va cuprinde, conform modelului
Gordon & Shapiro, douã componente: randamentul de dividend ºi rata anualã de creºtere:
kc =

La aceastã întreprindere, investiþiile de menþinere se
finanþeazã în continuare din amortizare, iar investiþiile noi
se finanþeazã din profitul net reinvestit [PN × (1 – d) =
= PN × b = PN – Div].
Exemplu: O întreprindere cu Growth Stocks cumpãratã
iniþial cu acelaºi preþ V 0 = 102.000, care are 100%
capitaluri proprii ºi distribuie anual ºi constant dividende
în proporþie de 2/3 din profitul net, va reþine 1/3 din profitul
net pentru valorificarea oportunitãþilor de creºtere:
ROE = 16,55% > 15% = k. Ca urmare a investirii eficiente
a profitului nedistribuit, întreprinderea de tip Growth
Stocks va avea o valoare mai mare de cât cea de tip Income Stocks, respectiv cu valoarea actualã o
oportunitãþilor de creºtere:

V0 =

PN gU=0
k gU=0

PN gU>0 × b ×
+

 kU
g =0

U
k g =0 − g

= V0 g = 0 + V0 (Op.Cr )
U

 ROE gU>0



− 1



=

kU = 15%

g = 5%

132930

V0U = 102000

V0UCPR = 102000

Costuri fixe

13800
8000

V0Ug = 107821 V0UgCPR = 107821

Dobânzi

0,12

0

Impozit pe profit

0,25

5627

kUg = 15%

kUgCPR = 15%

16882

k = 15%

ROA = 16,55%

Dividende

d = 0,66667

11255

Profit
reinvestit

b = 0,33333

5627

ROE =

16.882
= 0,165515, respectiv 16,55%
102.000

 0,165515 
− 1
5.627,5 × 
15.300

 0,15
=
+
V0 =
0,15
0,15 − 0,05
= 102.000 + 5.821 = 107.821

Div 1
+g
P0

în care:
Div1 = Div0 (1 + g);
g = ROE × b = constantã; n → ∞;
ROE = rata de rentabilitate a capitalurilor proprii;
b = coeficient de reþinere din profitul net pentru
autofinanþarea investiþiilor noi.

0
102000

177240

Amortizãri

Profit net

4. Întreprinderi neîndatorate (U) ºi cu investiþii
noi (g > 0)

TOTAL

102000

Ca urmare a oportunitãþilor de creºtere, rentabilitatea
capitalurilor proprii (ROE = 16,55%) este superioarã
costului capitalurilor proprii (kc = 15%). Acestea au o
valoare actualizatã (conform aceluiaºi model Gordon &
Shapiro) complementarã valorii actuale a unei firme de
veniturii (egalã cu: 15.300/0,15 = 102.000).
Profitul reinvestit în primul an (16.882 × 1/3 = 5.627,5)
la ROE = 16,55% în raport cu kinv. = 0,15 va conduce la o
VANinv. = 582,07 = 16.882 × 1/3 (0,165515/0,15 – 1) cu o
ratã de creºtere constantã, g = 0,05. Valoarea actualizatã a
acestei creºteri de capital este 582,07/(0,15 – 0,05) = 5.821.
Acest câºtig de capital se adaugã la valoarea actualã
a unei întreprinderi cu creºtere zero (de 102.000) ºi care
ar obþine acelaºi profit net. În consecinþã, valoarea
acþiunilor de creºtere (Growth Stocks) este egalã cu aceea
a unor acþiuni de venituri având acelaºi risc (Income Stocks
= 102.000), plus valoarea actualizatã a oportunitãþilor
de creºtere (PVGO = 5.821).
V0 = 102.000 + 5.821 = 107.821.
Costul capitalurilor proprii al întreprinderii
neîndatorate cu rata de creºtere g > 0 (Growth Stocks) este
deci egal cu costul unei întreprinderi de tip Income Stocks
plus rata de creºtere g = 5%:
kc =

10.200
+ 0,05 = 0,10 + 0,05 = 0,15, respectiv 15%.
102.000
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Costul amortizãrii pentru finanþarea investiþiilor de
menþinere este deci: kinv. menþin. = 13,36%. Amortizarea, ca
sursã de finanþare, are aceeaºi structurã de provenienþã a
capitalurilor (56,33% CPR% ºi 43,67% DAT), deoarece
priveºte active fixe cumpãrate din ambele surse de capital. În consecinþã, costul ei este cel mediu ponderat.
Pentru datorii de 50.000, care se reconstituie la acest
nivel în fiecare an, întreprinderea plãteºte dobânzi în
mod constant de 6.000 anual. Profitul net de 10.800 se
distribuie integral ºi constant sub formã de dividende
anuale.
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5. Întreprinderi îndatorate (L)
ºi cu investiþii noi (g > 0)
Urmãrind exemplul nostru cifric, întreprinderea (similarã
ca valoare de piaþã cu una îndatoratã: V0L = 114.500, dar
cu g = 0) are oportunitãþi de creºtere (ROE > k) pe care le
valorificã în mod constant cu o ratã anualã de creºtere
g = 5,58%4.

În consecinþã, kc = kec + (kec – kd) × (1 – τ) × DAT/CPR
V0L = V0U + V0Ec.impozit + V0Op .Creºtere
Growth Stocks (U),
ROE = 16,73% > 15% = k ºi g = 5,58%
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Pentru întreprinderile de tip Growth Stocks, cu ratã de
îndatorare (L), rata de creºtere g este o ratã sustenabilã
(Higgins, 1981). La acest nivel de creºtere, profitul net
reinvestit anual (constant crescãtor) poate susþine
dezvoltarea întreprinderii cu pãstrarea nemodificatã a ratei
de îndatorare ºi a levierului DAT/CPR.
Dar sã analizãm mai întâi rata g de creºtere
sustenabilã, egalã cu rata de rentabilitate a capitalurilor
proprii (ROE) ponderatã cu coeficientul b de reinvestire
a profitului net în aceastã creºtere. Aceastã ratã g
antreneazã ºi o creºtere proporþionalã a datoriilor astfel
încât rata îndatorãrii rãmâne aceeaºi pe toatã perioada
unei astfel de creºteri. În aceste condiþii, împrumutãtorii
nu-ºi vor schimba cerinþa de remunerare (kd, rata de
dobândã) chiar dacã, în cifre absolute, volumul creditelor
creºte. Nici acþionarii nu vor cere o remunerare mai mare
(kc, cost al capitalurilor proprii), întrucât prima de risc
financiar nu se modificã.
Necesarul total de capitaluri AE1 va creºte cu rata g:
AE1 = AE0 (1 + g) ºi în aceeaºi proporþie vor creºte ºi cele
douã componente ale capitalurilor:
CPR1 = CPR0 (1 + g), creºtere autofinanþatã din profitul
net reinvestit.
DAT1 = DAT0 (1 + g), creºtere finanþatã din împrumuturi
noi la acelaºi cost, kd = constant.
DAT1 DAT0 (1 + g ) DAT0
=
=
= constant.
AE 1
AE 0 (1 + g )
AE 0
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V0UgCPR = 57135

V0Lg = 119635
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= 102.000 + 12.500 +
=
0,15 − 0,0558
= 114.500 + 5.135 = 119.635

Cu un profit net reinvestit de 4.189, întreprinderea
noastrã va avea o valoare de piaþã a capitalurilor proprii de
69.635; respectiv 52.000 = valoarea capitalurilor proprii
ale unei întreprinderi similare, dar cu creºtere zero (g = 0)
la care se adunã 12.500 = valoarea actualã a economiilor
de impozit la dobânzi plus 5.135 = valoarea actualã a
oportunitãþilor (perpetue) de creºtere:

V0 (CPR ) = 52.000 + 12.500 + 5.135 =
= 64.500 + 5.135 = 69.635
Aºadar, valoarea capitalurilor proprii întreprinderii
Growth Stocks îndatoratã (L) are o influenþã favorabilã din
îndatorare ºi o alta din valorificarea oportunitãþilor de
creºtere.

Concluzii ºi aspecte critice
Alãturi de estimarea cash-flow-urilor viitoare din
exploatarea investiþiei de capital, problematica estimãrii
costului capitalului este esenþialã pentru evaluarea eficienþei
(sau ineficienþei) respectivei investiþii. Am putea afirma, fãrã
sã greºim, cã cercetarea financiarã modernã s-a focalizat asupra
determinãrii acestei referinþe de mãsurare a performanþei

întreprinderii sau a proiectului de investiþie (directã sau
indirectã) în care s-au alocat banii rezultaþi în urma unui proces
de economisire. De altfel, cele mai multe premii Nobel în
Finanþe s-au acordat pentru cercetãri ale costului capitalului,
îndeosebi ale primei de risc proporþionale cu cantitatea de
risc asumatã de investitori (Modigliani, Miller, Markowitz,
Sharpe, Scholes, Merton etc).
Proiectele de investiþii, îndeosebi cele directe, se
raporteazã la costul capitalului (capitalurilor) unei
întreprinderi standard din clasa de risc a sectorului de
activitate în care se plaseazã exploatarea respectivei
investiþii. În afarã de rentabilitatea economicã a
întreprinderii (ROA), intereseazã ºi structura financiarã a
capitalurilor similarã cu a proiectului de investiþii de
analizat, precum ºi impactul valorificãrii oportunitãþilor
de creºtere asupra costului capitalului ºi asupra valorii
capitalului investit.
Autorul ºi-a asumat, în acest articol, o misiune puþin
pretenþioasã dar, credem noi, utilã, respectiv aceea de a
ilustra cifric influenþa îndatorãrii ºi a creºterii economice
asupra costului capitalului, cost ce va fi utilizat în evaluarea
proiectelor de investiþii. Aceastã sintezã se constituie ca
un demers premergãtor investigãrii de mai târziu a

problemelor pe care le ridicã estimarea costului capitalului
în condiþiile specifice ale pieþei financiare din România ºi
ale calitãþii informaþiilor economico-financiare disponibile
pentru aceastã estimare.
Ipotezele sub care s-au folosit modele invocate pentru
estimarea costului capitalului sunt puþin realiste pentru
economia României. Încã o datã, intenþia noastrã a fost
doar de evidenþiere a efectelor îndatorãrii ºi creºterii economice, care sunt reale, dar mãsurarea mãrimii lor efective
este mai complexã. Spre exemplu, constanþa mãrimii
datoriilor (DAT) pe o perioadã nedeterminatã (n → ∞) a
fost reconsideratã de Miles & Ezzell (1980) propunând un
model care pãstreazã constantã o anumitã structurã (optimã
sau scontatã a fi optimã) ºi în care economiile viitoare de
impozit nu mai sunt considerate certe5.
De asemenea, este greu de acceptat, chiar ºi pe o piaþã
financiarã eficientã, creºterea economicã cu o ratã g constantã
pe o perioadã nedeterminatã. Ipoteza a fost introdusã pentru
a face evaluarea oportunitãþilor de creºtere în perpetuitate.
Rezultatele obþinute trebuie interpretate deci cu rezerve,
având în vedere creºteri nonconstante, mai ales în condiþii
de concurenþã ºi de „þintire” a oportunitãtilor de creºtere de
cãtre toþi investitorii.

Note

2. Pentru g > ROE × b ºi deci creºtere nesustenabilã, este
nevoie de majorare de capital social cu costuri de emisiune
suplimentare.
3. Este vorba de o întreprindere medie din sectorul de activitate
al investiþiei de capital care întruneºte caracteristicile normale
de rentabilitate ale clasei de risc (economic, financiar, fiscal
etc.) a sectorului.
4. Întreprinderea neîndatoratã, dar cu g > 0 ºi care are ROE =
k, va obþine aceleaºi rezultate ca ºi întreprinderea Income
Stocks chiar dacã îºi propune reinvestirea unei pãrþi din
profitul net. Acþionarii au acelaºi câºtig din reþinerea profitului
în întreprindere ca ºi din plasarea dividendelor pe piaþa de
capital, respectiv VAN = 0:
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5. Valoarea economiilor fiscale, dupã Miles & Ezzell, este:
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1. Costul de oportunitate al capitalului este rata cerutã de
acþionarii unei întreprinderi finanþate integral din capitaluri
proprii (costul pur al capitalului, neafectat de influenþe
fiscale). În absenþa impozitului pe profit (τ = 0), o
întreprindere îndatoratã are acelaºi cost de oportunitate (ca
ºi întreprinderea îndatoratã), deoarece costul mai redus, în
general, al datoriilor se compenseazã cu un cost al capitalurilor
proprii, proporþional mai ridicat în funcþie de levierul DAT/
CPR, în valori de piaþã.
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