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Rezumat. Această lucrare are ca focus contribuţia politicilor de  

guvernanţă corporativă asupra sistemului de management al riscului la 
nivel de întreprindere. Demersul de cercetare este unul complex, 
integrând atât informaţii cantitative, cât şi calitative. Informaţiile 
cantitative constau în indicatori financiari prelevaţi din bilanţul şi contul 
de profit şi pierdere, în timp ce perspectiva calitativă include variabile 
dummy care reflectă costurile de agent şi de monitorizare, acestea din 
urmă guvernând relaţia dintre manageri şi acţionari. 
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Introducere 

Managementul riscului financiar a căpătat o importanţă deosebită în 
ultimii cincisprezece ani. Globalizarea a declanşat dezvoltarea pieţei de capital 
şi în acelaşi timp creşterea volatilităţii, ceea ce a generat un grad ridicat de 
incertitudine la nivelul segmentului corporativ. 

Structura capitalului şi performanţele financiare ale companiilor sunt 
afectate în mare măsură de volatilitatea specifică pieţelor financiare globale, 
determinând dezvoltarea managementului financiar; acesta din urmă se 
concentrează pe principalele variabile care reprezintă o sursă de risc – rata 
dobânzii, cursul valutar, titlurile de capital şi mărfurile. 

Analiştii s-au preocupat de identificarea unor potenţiale corelaţii între 
valoare companiei şi managementul financiar, în special din perspectiva 
economiilor de scară. Crearea departamentelor de management financiar 
favorizează creşterea economică deoarece  tehnicile de diminuare a riscului 
constituie un suport pentru acumularea de plusvaloare. 

Această relaţie a reprezentat obiectul unor studii de cercetare concentrate 
în special pe firmele nonfinanciare, întrucât instituţiile financiare implică 
particularităţi în ceea ce priveşte structura capitalului. 

Există diverse teorii cu privire la contribuţia tehnicilor de gestionare a 
riscurilor pentru crearea de plusvaloare corespunzătoare acţionarilor. Cu toate 
acestea, imperfecţiunile pieţei de capital – costurile de agent, costurile de 
tranzacţie, impozitele, creşterea costurilor de finanţare externă – reprezintă 
modalitatea prin care valoarea companiei  poate creşte în beneficiul acţionarilor. 

Tehnicile de management al riscului reprezintă un suport pentru 
maximizarea valorii companiei, devenind esenţiale în contextul integrării pieţelor 
de capital. Creşterea nivelului de risc, împreună cu riscul de concentrare pot conferi 
vulnerabilitate segmentului corporativ. Astfel, strategiile de management al 
riscurilor contribuie în mod esenţial la crearea de valoare. 

2. Descrierea bazei de date şi a metodologiei 

Studiul de caz se concentrează pe două regresii care integrează variabile 
referitoare la strategiile  de management al riscului. Considerăm că efectul de 
levier şi rentabilitatea sunt puternic corelate cu strategiile de administrare a 
riscului corporativ, ceea ce ne conduce către ideea existenţei unui ansamblu de 
variabile-cheie care au impact asupra acestora; în esenţă, în cadrul studiului 
nostru ne propunem să evidenţiem aceste variabile. 

Baza de date aferentă acestui studiu de caz implică dinamica anuală a 
unor indicatori financiari corespunzători unui număr de 100 de companii 
americane listate pe bursa NASDAQ  pe o perioadă de zece ani (1997-2007). 
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Metodologia utilizată se bazează pe  aplicarea  tehnicii de regresie, 
obţinută prin metoda celor mai mici pătrate. 

Prima ecuaţie include levierul financiar (calculat ca raport între datoria 
totală şi capitalurile proprii) ca variabilă dependentă, în timp ce a doua ecuaţie 
cuprinde rentabilitatea (calculată ca raport între profitul net şi cifra de afaceri). 

Ecuaţiile pot fi reprezentate sub forma: 
Yit = α + ß × xit + ωit  

unde 
t = 1, …, t (perioada de timp); 
xit  este un vector de variabile explicative; 
α reprezintă interceptul; 
β reprezintă indicatorul de volatilitate; 
ωit  reprezintă  eroarea. 
 
Variabilele independente includ indicatori financiare clasici, cum ar fi 

ratele de lichiditate, solvabilitate, precum şi indicatorii referitori la structura 
capitalului. 

Partea inovatoare a cercetării constă în integrarea variabilelor dummy, 
care reflectă anumite trăsături ale strategiilor de management corporativ. 

Prima ecuaţie integrează investitorii instituţionali ca variabilă dummy, 
care ia valoarea 1 în cazul în care există investitori instituţionali printre 
acţionarii companiei şi valoarea 0 dacă printre acţionarii societăţii nu sunt 
investitori instituţionali. 

Dreptul de proprietate al CEO-ului companiei este cea de-a doua 
variabilă dummy, care ia valoarea 1 în cazul în care CEO-ul companiei deţine 
acţiuni şi valoarea 0 în cazul în care CEO-ul companiei nu posedă acţiuni. 

A doua ecuaţie include variabila dummy blockhoders, care ia valoarea 1 
în cazul în care compania este deţinută de către investitorii străini care deţin 
între 5% şi 10% şi 0 dacă societatea nu este deţinută de astfel de investitori. 

Cea de-a doua variabilă dummy se referă la activităţie de achiziţie; 
aceasta ia valoarea 1 în cazul în care compania se lansează în achiziţii şi 0 în 
cazul în care compania nu se lansează în astfel de activităţi. 

3. Analiza rezultatelor statistice 

Pentru a obţine o înţelegere mai profundă în ceea ce priveşte importanţa 
strategiilor de gestionare a riscurilor, a fost selectat un set de indicatori 
financiari care reflectă levierul financiar. 

Perspectiva este una comparativă, fiind colectate date referitoare atât la 
companii americane care promovează un grad de îndatorare ridicat, precum şi la 
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societăţi care militează pentru punerea în aplicare a unor politici mai relaxante 
de îndatorare. 

Considerăm un levier ridicat în condiţiile în care acesta egalează 
aproximativ o treime din totalul activelor. Prin urmare, societăţile în cazul 
cărora raportul dintre active şi capitaluri proprii se ridică la o treime din activele 
proprii sunt percepute ca promovând o politică agresivă de îndatorare. 

În opoziţie, societăţile care au un nivel al acestui raport inferior unei 
treimi din activele totale sunt percepute ca promovând o politică laxă de 
îndatorare. 

Arbitrajul va fi următorul: 
 
Dacă 
Levier = [30%;100%] × active totale, atunci politica de finanţare a 

companiei este asociată cu un levier agresiv   
 
Levier = [20%;30%] × active totale, atunci politica de finanţare a 

companiei este asociată cu un levier moderat 
 
Levier = [0%;20%] × active totale, atunci politica de finanţare a 

companiei este asociată cu un levier scăzut. 
 
Analiştii au convenit asupra faptului că efectul de levier este principala 

variabilă care influenţează strategiile de management al riscului (Lookman, 
2003). Prin urmare, levierul financiar, ca şi raportul dintre datorii şi fondul de 
rulment al companiei, au fost selectaţi în calitate de indicatori financiari care 
reflectă structura capitalului/solvabilitatea companiei. 

Media şi mediana raportului dintre datorii şi fondul de rulment sunt 
superioare în cazul societăţilor care promovează un levier financiar agresiv 
(22,6 versus 4,82 şi 17,48 versus 3,21) în comparaţie cu media şi mediana 
corespunzătoare companiilor care promovează un levier financiar scăzut. 
Valoarea maximă corespunzătoare raportului dintre datorii şi  fondul de rulment 
în cazul societăţilor care promovează un levier financiar agresiv este mult 
superioară celei înregistrate în cazul societăţilor care adoptă un levier scăzut 
(122,69 faţă de 45,58). 

O mai mare pondere este echivalentă cu mecanisme puternice de 
guvernanţă corporativă. Această concluzie este în conformitate cu presupunerea 
făcută de Cremers (2005), potrivit căreia societăţile axate pe autofinanţare nu au 
mecanisme puternice de guvernanţă corporativă. 
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Statisticile corespunzătoare levierului financiar urmează aceeaşi direcţie: 
media corespunzătoare şi mediana sunt superioare pentru societăţile care adoptă 
un levier agresiv (5,86 şi 4,16 faţă de 8,91 şi 9,32). 

Activitatea a numeroşi agenţi economici se bazează pe atragerea 
resurselor financare externe. Mai mult decât atât, în scopul de a obţine mai 
multe fonduri externe, firmele trebuie să se conformeze cerinţelor de garantare 
a creditelor, ceea ce înseamnă că trebuie să ofere creditorilor suficiente garanţii 
reale reflectate de un nivel ridicat al capitalurilor proprii. 

Arbitrajul cu privire la efectul de levier implică niveluri mai scăzute 
comparativ cu raportul dintre datorii şi fondul de rulment. 

Abaterile standard corespunzătoare celor doi indicatori financiari reflectă 
un grad ridicat de volatilitate la nivelul datoriei raportate la fondul de rulment în 
cazul societăţilor care adoptă un levier financiar agresiv (26,2 faţă de 8,41), care 
este în conformitate cu presupunerea că structura capitalului lor este mult mai 
dinamică. 

Outputul statistic relevă concluzii importante în ceea ce priveşte 
strategiile de management corporativ.  

O variabilă cheie strâns legată de strategiile de management corporativ 
este reprezentată de oportunităţile de creştere. Am utilizat cheltuielile de 
cercetare şi dezvoltare (R & D), precum şi activele corporale (proprietăţi, 
instalaţii şi echipamente) ca variabile proxy pentru oportunităţile de creştere. 
Aceste variabile proxy reflectă resursele investite sub forma oportunităţilor de 
creştere economică; în acest context, presupunem că ele sunt corelate pozitiv 
atât cu profitabilitatea, cât şi cu levierul financiar.  

Outputul statistic confirmă ipoteza iniţială. Coeficienţii corespunzători 
celor două variabile sunt semnificativi la un nivel de 5%, subliniind un impact 
consistent asupra levierului financiar. Astfel, o variaţie de 100% a cheltuielilor 
de cercetare şi dezvoltare şi a raportului dintre datorii şi fondul de rulment 
declanşează o modificarea a levierului financiar de 32,1% şi 56,2%. 

Această constatare este în concordanţă cu cercetări anterioare (Lin, 
Smith, 2007, Allayannis, Ofek, 2001, Gay, Nam, 1998, Dolde, 1995).  

Alte variabile importante derivă din informaţiile de pe piaţă reflectate de 
raportul dintre profitul şi preţul pe acţiune şi de raportul dintre valoarea 
contabilă şi valoarea de piaţă. Un nivel scăzut al celui de-al doilea indicator 
reflectă oportunităţi de creştere semnificative, precum şi o tendinţă accentuată 
de a pune în practică strategii viabile de management corporativ. 

Aceeaşi corelaţie poate fi concepută şi în cazul raportului dintre profitul 
şi preţul pe acţiune; un nivel scăzut al acestui indicator evidenţiază oportunităţi 
de creştere, confirmând concluziile anterioare (Gay, Nam, 1998, Berkman, 
Bradbury, 1996). Outputul statistic relevă corelaţia negativă (a se vedea anexa 2). 
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Cele două rapoarte determină o variaţie a levierului financiar de –0,342 şi, 
respectiv, de –0,123. 

Veniturile din activităţile de exploatare reflectă oportunităţi de creştere. 
Coeficientul este pozitiv, indicând o contribuţie puternică a veniturilor 
operaţionale la oportunităţi de creştere. În ceea ce priveşte a doua regresie, rata 
de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile şi gradul de îndatorare reprezintă un 
suport pentru strategiile de management corporativ. Oportunităţile de creştere 
semnificative şi efectul de levier ridicat contribuie în mod pozitiv la 
profitabilitate şi la gestionarea riscurilor specifice sectorului corporativ, în 
conformitate cu concluziile unor studii anterioare (Graham, Rogers, 2002, 
Geczy et al, 1997). Mai mult decât atât, Lel (2006) a subliniat că asocierea 
pozitivă dintre strategiile de management al riscului şi levierul financiar 
depinde de structurile de guvernanţă corporativă. 

Deciziile de investiţie şi de finanţare sunt strâns legate de strategiile de 
gestionare a riscurilor, mai ales din perspectiva resurselor financiare. Proiectele 
de investiţii care nu sunt sprijinite de fondurile interne generează costuri de 
finanţare externă. Această situaţie determină costuri de agent suplimentare. 
Creditorii se aşteaptă la randamente în funcţie de profilul de risc al companiei, 
ceea ce determină creşterea costului datoriei şi scăderea valorii companiei 
(Myers, 1993). 

Încă din 1986, Asquith şi Mullins au subliniat că atragerea capitalului 
extern declanşează un impact negativ asupra valorii firmei, deoarece investitorii 
interpretează tendinţa managementului de a emite acţiuni noi în cazul în care 
compania este supraevaluată. Această presupunere este validată de anexa 2. 
Coeficienţii marjei brute (0,216) şi ai raportului dintre profitul şi preţul pe 
acţiune (–0,123) sunt puternic semnificativi. Marja brută are un impact pozitiv 
asupra levierului, în timp ce influenţa celui de-al doilea indicator este negativă. 

Strategiile de gestionare a riscurilor sunt corelate cu structura capitalului. 
Sistemul de management al riscului este construit în funcţie de disponibilitatea 
firmei de a atrage resurse externe. Tufano (1998) şi Chang (2000) au subliniat 
faptul că finanţarea internă diminuează constrângerile impuse de piaţa de 
capital sau sistemul bancar. Hedging ul este uşor promovat de către firme care 
adoptă un comportament de orientare către resursele interne de finanţare  
(Spano, 2001, Moore et al., 2000). 

Relaţia dintre procesul de finanţare şi cel de investiţii se corelează cu 
mixul dintre perspectivele de creştere a firmei şi piaţa de capital/constrângerile 
impuse de sistemul bancar. Cercetări anterioare au evidenţiat că fluxul de 
numerar este puţin afectat de strategiile de acoperire a riscului (Gay, Nam, 
1998, Guay, Kothari, 2003). Impactul negativ al raportului dintre profitul şi 
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preţul pe acţiune şi al raportului dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă 
asupra levierului financiar evidenţiază această idee. 

Lichiditatea curentă are o influenţă pozitivă asupra levierului financiar, 
subliniind ideea că lichiditatea este o axă importantă a strategiilor de 
management. Literatura de specialitate a evidenţiat că punerea în aplicare a 
unor strategii riguroase de lichiditate impune numeroase dificultăţi pentru 
activitatea curentă a unei întreprinderi, luând în considerare costurile de 
oportunitate ridicate (Faulkender, 2005). 

Cu toate acestea, lipsa de lichidităţi ar putea genera dificultăţi de plată 
care pot conduce în timp la faliment.  

Testele empirice subliniază faptul că o companie lichidă este mai 
receptivă la  îndatorare, confirmând faptul că o lichiditate favorabilă creează 
stimulente pentru a atrage resurse financiare externe.  

O variaţie de 1% a dimensiunii determină o variaţie a rentabilităţii de 
73,1%. Un impact  similar este exercitat de raportul dintre datorii şi fondul de 
rulment şi scorul Z (0,892 şi, respectiv, 0,618). În conformitate cu Dionne et al. 
(2003), dimensiunea influenţează pozitiv marja brută, confirmând ipoteza că 
firmele mari au perspective mai susţinute de profit.  

Raportul dintre datorii şi fondul de rulment are un impact pozitiv asupra 
marjei brute. Analiştii au subliniat faptul că o pondere semnificativă a activelor 
tangibile sprijină acumularea unui levier financiar important (Carpenter, 2000), 
fiind percepute pozitiv de către creditori.  

Strategiile de management al riscului implică o adevărată provocare din 
perspectiva problemelor de agent, a conflictelor de interese şi a asimetriilor 
informaţionale.  

Încă din 1985, Smith şi Stulz au relevat că există percepţii diferite asupra 
riscului din partea managerilor şi acţionarilor. Managerii au tendinţa de a pune 
în aplicare strategii de risc, în conformitate cu propriile preferinţe, care adesea 
nu sunt similare cu cele exprimate de acţionari.  

Cu toate acestea, controlul exercitat de către acţionari asupra structurii de 
conducere a întreprinderilor declanşează costuri de monitorizare care un impact 
negativ asupra performanţei financiare. 

Cercetări anterioare au subliniat că gradul de dispersie a acţionarilor 
influenţează costurile de agent. Conform teoriei free rider, în cazul în care 
gradul de concentrare a acţionarilor  este ridicat, e puţin probabil ca acţionarii 
să fie dispuşi să suporte costurile de monitorizare (May, 1995). 

Berger şi Ofek (1995) au evidenţiat că e mai probabil ca acele costurile 
de monitorizare să fie suportate  de investitori instituţionali. Myers şi Smith 
(1990) au subliniat faptul că managerii pretind remuneraţii în funcţie de nivelul 
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de risc asumat. Din moment ce creşte nivelul de risc, recompensa cerută de 
manageri este mai mare. 

Stulz (2001) a subliniat că strategiile de acoperire  (hedging) au un 
impact pozitiv asupra cash-flow-ului companiei, reducând riscul idiosincratic. 
Mai mult decât atât, gradul de diversificare a acţionarilor îmbunătăţeşte 
eficienţa strategiilor de afaceri. 

Testele  empirice conduc către constatări similare. 
Variabilă dummy Blockholders contribuie în mod pozitiv la profitabilitate, 

ceea ce înseamnă că o dispersie scăzută a acţionarilor încurajează perspectivele de 
creştere. Acest lucru este în concordanţă cu presupunerea potrivit căreia un grad 
ridicat de concentrare a acţionarilor implică o mare coeziune din perspectiva 
strategiilor de management, cu un impact pozitiv asupra profitabilităţii. 

Investitorii instituţionali şi dreptul de proprietate al CEO au un impact 
pozitiv asupra levierului financiar. Variabila dummy reprezentată de dreptul de 
proprietate al CEO este asociată cu politici de remunerare extrem de 
consistente. Levierul devine un dispozitiv al guvernanţei corporative, care scade 
gradul de asimetrie informaţională. Coeficienţii pozitivi corespunzători 
variabilelor dummy dezvăluie rezultate diferite în raport cu cercetările 
anterioare. Deoarece dreptul de proprietate al CEO este conceput ca un 
stimulent pentru a corela performanţa managementului cu rezultatele financiare 
ale companiei, levierul nu mai este conceput sub forma unui mecanism de 
guvernanţă corporativă, iar semnul aşteptat al coeficientului este negativ. 

Rezultatele empirice sunt diferite, dezvăluind o contribuţie pozitivă a 
variabilelor dummy în raport cu levierul financiar; chiar dacă managerii au 
beneficii proporţionale cu performanţele, care sunt susceptibile să-i motiveze 
pentru a asigura strategii adecvate de management şi să fie într-o anumită 
măsură reticenţi în a îndatora întreprinderea (din punctul de vedere al 
constrângerilor financiare), acest lucru nu atrage un levier financiar scăzut. 
Acest aspect poate fi interpretat ca o dovadă a faptului că întreprinderile 
analizate sunt receptive la finanţare externă. 

Testele empirice axate pe variabilele care stau la baza strategiilor de risc 
corporativ implică unele limitări. 

Endogenitatea variabilelor care dezvăluie aspecte importante ale deciziei 
de finanţare şi de investiţii reprezintă principala problemă. Este posibil ca 
indicatorii de solvabilitate, lichiditate şi profitabilitate să integreze diferite 
niveluri de endogenitate. 

O altă provocare este reprezentată de metodologia contabilă şi de nivelul de 
transparenţă al informaţiilor financiare. Este posibil ca datele financiare ale compa-
niilor din punct de vedere al structurii capitalului şi al rentabilităţii să nu includă 
variaţiile în timp care ar avea un impact puternic asupra rezultatelor empirice. 



Petre Brezeanu, Mohammed Subhi Al Essawi, Dorina Poanta, Leonardo Badea 
 

56 

Concluzii 

Cercetarea analizează importanţa strategiilor de management în cadrul 
întreprinderii din perspectiva profitabilităţii şi a levierului financiar ca variabile 
elocvente. Demersul de cercetare este unul complex, integrând atât informaţii 
cantitative, cât şi calitative. Informaţiile cantitative constau în indicatori 
financiari prelevaţi din bilanţ şi contul de profit şi pierdere, în timp ce 
perspectiva calitativă include variabile dummy care reflectă costurile de agent şi 
de monitorizare, acestea din urmă guvernând relaţia dintre manageri şi 
acţionari. 

Strategiile de gestionare a riscurilor sunt corelate cu structura capitalului. 
Sistemul de management al riscului este construit în funcţie de disponibilitatea 
firmei de a atrage resurse externe. Relaţia dintre procesul de finanţare şi cel de 
investiţii se corelează cu mixul dintre perspectivele de creştere a firmei şi piaţa 
de capital/constrângerile impuse de sistemul bancar. Outputul statistic relevă 
concluzii importante în ceea ce priveşte strategiile de management corporativ.  

Testele empirice subliniază faptul că o companie lichidă este mai 
receptivă la  îndatorare, confirmând faptul că o lichiditate favorabilă creează 
stimulente pentru a atrage resurse financiare externe.  

O variaţie de 1% a dimensiunii determină o variaţie a rentabilităţii de 
73,1%. Un impact  similar este exercitat de raportul dintre datorii şi fondul de 
rulment şi scorul Z (0,892 şi, respectiv, 0,618). În conformitate cu Dionne et al. 
(2003), dimensiunea influenţează pozitiv marja brută, confirmând ipoteza că 
firmele mari au perspective mai susţinute de profit.  

Raportul dintre datorii şi fondul de rulment are un impact pozitiv asupra 
marjei brute. Analiştii au subliniat faptul că o pondere semnificativă a activelor 
tangibile sprijină acumularea unui levier financiar important (Carpenter, 2000), 
fiind percepute pozitiv de către creditori.  

Strategiile de management al riscului implică o adevărată provocare din 
perspectiva problemelor de agent, a conflictelor de interese şi a asimetriilor 
informaţionale.  

Variabila dummy reprezentată de dreptul de proprietate al CEO este 
asociată cu politici de remunerare extrem de consistente. Levierul devine un 
dispozitiv al guvernanţei corporative care scade gradul de asimetrie 
informaţională. Coeficienţii pozitivi corespunzători variabilelor dummy 
dezvăluie rezultate diferite în raport cu cercetările anterioare. Deoarece dreptul 
de proprietate al CEO este conceput ca un stimulent pentru a corela performanţa 
managementului cu rezultatele financiare ale companiei, levierul nu mai este 
conceput sub forma  unui mecanism de guvernanţă corporativă, iar semnul 
aşteptat al coeficientului este negativ. 
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Rezultatele empirice sunt diferite, dezvăluind o contribuţie pozitivă a 
variabilelor dummy în raport cu levierul financiar; chiar dacă managerii au 
beneficii proporţionale cu performanţele, care sunt susceptibile să-i motiveze 
pentru a asigura strategii adecvate de management şi să fie într-o anumită 
măsură reticenţi în a îndatora întreprinderea (din punctul de vedere al 
constrângerilor financiare), acest lucru nu atrage un levier financiar scăzut. 
Acest aspect poate fi interpretat ca o dovadă a faptului că întreprinderile 
analizate sunt receptive la finanţare externă. 
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Anexa 1 
Lista variabilelor utilizate în studiul de caz 

 
Indicator Descriere Sursa 

Dinamica activelor Dinamica activelor calculată ca diferenţă între 
nivelul activelor în momentul t şi  nivelul 
activelor în momentul t-1  

Date extrase din bilanţul 
contabil   

Raportul dintre 
valoarea contabilă 
şi valoarea de piaţă 
 
 
 

Indicator calculat ca raport între valoarea 
contabilă şi valoarea de piaţă 
Valoarea contabilă = Active Totale – Datorii 
Totale   
Valoarea de piaţă = Preţ pe acţiune × nr. 
acţiuni 

Date extrase din bilanţul 
contabil  şi din rapoartele 
burselor de valori  

Raportul dintre 
profitul şi preţul pe 
acţiune 

Indicator calculat ca  raport între profitul şi 
preţul pe acţiune 

Date extrase din  rapoartele 
burselor de valori 

Activităţi de 
exploatare 

Venituri din exploatare Date extrase din contul de 
profit şi pierdere 

Tangibilitate Ponderea activelor tangibile în cadrul activelor 
totale   

Date extrase din bilanţul 
contabil   

R&D Cheltuieli de cercetare & dezvoltare  Date extrase din bilanţul 
contabil   

Investitori 
instituţionali 

Variabilă dummy care ia valoarea 1 în cazul în 
care există investitori instituţionali printre 
acţionarii companiei şi valoarea 0 dacă printre 
acţionarii societăţii nu sunt investitori 
instituţionali 

Date extrase din  rapoartele 
burselor de valori 

Dreptul de 
proprietate al CEO-
ului companiei 

Variabilă dummy care ia valoarea 1 în cazul în 
care CEO-ul companiei deţine acţiuni şi 
valoarea 0 în cazul în care CEO-ul companiei 
nu posedă acţiuni. 

Date extrase din  rapoartele 
burselor de valori 
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Anexa 2 
 

Outputul statistic corespunzător ecuaţiei în care levierul financiar este 
variabilă dependentă 

 
 Coeficient R-squared/Adjusted  

R-squared 
Dinamica activelor  0,564 (4,897) 0,001  
Raportul dintre valoarea contabilă şi 
valoarea de piaţă 
 

-0,342* (1,585) 0,093  

Raportul dintre profitul şi preţul pe 
acţiune 

-0,123(0,099) 0,076  

Venituri din exploatare 0,214* (1,379) 0,042  
Active tangibile 0,321 (0,055) 0,005 

 
 

Cheltuieli de cercetare & dezvoltare 0,562* (2,880) 0,005  
Investitori instituţionali 0,217* (7,154) 0,134  
Dreptul de proprietate al CEO-ului 
companiei 

0,156(1,055) 0,896 0,563/0,452 

Sursa: calcule proprii. 
 
*= Semnificativ la 0%  **= Semnificativ la 5%    ***= Semnificativ la 10% 
-T statistic în paranteză şi erorile standard dedesubt   
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Anexa 3 
 

Lista variabilelor utilizate în cea de-a doua regresie 
 

Indicator Descriere Sursă 
Rata de acoperire a 
dobânzii 
 

Indicator calculate ca raport între  
EBIT şi cheltuielile cu dobânzile 
 

Date extrase din contul de profit 
şi pierdere 

Marja brută Indicator calculate ca raport între  
profitul brut şi cifra e afaceri  

Date extrase din contul de profit 
şi pierdere 

Datorii/Capitaluri proprii Indicator calculate ca raport între   
datorii şi capitaluri proprii 

Date extrase din bilanţul contabil   

Rentabilitatea activelor  Indicator calculate ca raport între   
profitul net şi activele totale  

Date extrase din contul de profit 
şi pierdere 

Lichiditatea curentă  Indicator calculate ca raport între   
activele curente şi pasivele curente  

Date extrase din bilanţul contabil   

Dimensiunea Ln(active totale)  Date extrase din bilanţul contabil   
Blockhoders Variabila dummy care ia valoarea 1 

în cazul în care compania este 
deţinută de către investitorii străini 
care deţin între 5% şi 10% şi 0 dacă 
societatea nu este deţinută de astfel 
de investitori 

Date extrase din  rapoartele 
burselor de valori 

Scor Z Variabila calculata în conformitate cu 
funcţia Altman 

Date extrase din  rapoartele 
burselor de valori 

Activităţi de achiziţie Variabilă dummy care ia valoarea 1 
în cazul în care compania se 
lansează în achiziţii şi 0 în cazul în 
care compania nu se lansează în 
astfel de activităţi. 

Date extrase din rapoartele 
burselor de valori 
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Anexa 4 
 
Outputul statistic corespunzător celei de-a doua ecuaţii în care 

profitabilitatea este variabilă dependentă 
 

 Coeficient R-squared/Adjusted R-squared 
Rata de acoperire a dobânzii 0,452** (2,893) 0,001  
Marja brută 0,216* (8,553) 0,014  
Datorii/Capitaluri proprii 0,387*** (2,695) 4,384  
Rentabilitatea activelor  0,416** (2,084)  

(0,986) 
 

Lichiditatea curentă  0,561(1,297) 
0,0001 

 

Dimensiunea 0,731(1,509) 0,018  
Blockhoders 0,892(5,074) 

1,524 
 

Scor Z 0,618** (5,512) 
0,324 

 

Activităţi de achiziţie 0,156** (-3,139) 0,006  
Rata de acoperire a dobânzii 0,134 0,673/0,562 

 
Sursa: calcule proprii. 
 
*= Semnificativ la 0%  **= Semnificativ la 5%    ***= Semnificativ la 10% 
-T statistic în paranteză şi erorile standard dedesubt 
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Anexa 5 
 

Outputul statistic corespunzător levierului financiar în cazul societăţilor 
care adoptă un levier agresiv, în comparaţie cu societăţile care adoptă un 

levier scăzut 
 

 DTNWREL LEVMULTREL DTNWAGRE LEVMULTAGRE 
 Media 4,820922 5,586039 22,6 8,919091 
 Mediana 3,21 4,16 17,48 9,32 
 Maximum 45,58 43,21 122,69 17,18 
 Minimum -7,24 -6,24 0,49 1,38 
 Std, Dev, 8,41073 7,56561 26,20977 4,193002 
 Skewness 3,977484 3,844596 2,777634 0,084551 
 Kurtosis 19,33426 18,88299 10,93391 3,070775 
     
 Jarque-Bera 701,4401 661,7099 85,99053 0,030804 
 Probability 0 0 0 0,984716 
 Sum 245,867 284,888 497,2 196,22 
 Sum Sq, Dev, 3537,019 2861,923 14426 369,2066 

 
DTNWREL = Raportul dintre datorii şi fondul de rulment în cazul societăţilor care 

adoptă un levier scăzut  
LEVMULTREL = Levierul financiar corespunzător societăţilor care adoptă un levier 

scăzut  
DTNWAGRE= Raportul dintre datorii şi fondul de rulment în cazul societăţilor care 

adoptă un levier agresiv 
LEVMULTAGRE = Levierul financiar corespunzător societăţilor care adoptă un levier 

agresiv 
 


