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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze problematica 
riscurilor la nivelul managementului financiar al întreprinderii, prin 
identificarea potenţialelor surse de risc şi a factorilor de risc ataşaţi, precum 
şi cuantificarea riscurilor astfel identificate prin intermediul instrumentelor 
statistico-matematice. Plecând de la ipoteza că, în teoria financiară, riscul 
înseamnă, în esenţă, variabilitate, ne propunem măsurarea riscului prin 
intermediul coeficienţilor de elasticitate, a dispersiei, precum şi a 
intervalelor de încredere ataşate indicatorilor financiari. 
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1. Introducere 

Riscul reprezintă o componentă inerentă care intervine în desfăşurarea 
activităţii economice, la toate nivelurile, şi care are la bază un complex de 
factori. Datorită impactului potenţial semnificativ al acestor factori de risc 
asupra rezultatelor întreprinderii şi imposibilităţii controlării lor depline de către 
întreprindere, analiza riscului reprezintă o dimensiune importantă a 
managementului strategic al întreprinderii care presupune parcurgerea 
următoarei succesiuni de paşi: identificarea riscului, analiza şi evaluarea 
riscului, determinarea intervenţiilor prioritare pentru limitarea riscului şi 
tratamentul riscului (Mironiuc, 2006). 

Diagnosticul riscului unei întreprinderi reprezintă, alături de diagnosticul 
rentabilităţii, o parte deosebit de importantă a diagnosticului financiar al 
întreprinderii. În demersul stabilirii  diagnosticului riscului unei întreprinderi, se 
impune definirea noţiunii de risc şi stabilirea indicatorilor de măsurare a 
acestuia la nivelul unei întreprinderi.  

Definirea noţiunii de risc reprezintă o sarcină anevoioasă, având în vedere 
diversitatea accepţiunilor cu privire la risc, precum şi tipologia bogată a riscului 
la nivelul întreprinderii. În legătură cu conceptul de risc, se afirmă că, în 
limbajul comun, nu se face distincţie între risc şi incertitudine, deşi orice 
situaţie riscantă este incertă, însă poate exista incertitudine şi fără risc. Cu toate 
acestea, majoritatea autorilor sunt de părere că, la nivelul gestiunii financiare a 
întreprinderii, prin risc se înţelege îndeosebi variabilitatea indicatorilor de 
rezultate ai întreprinderii,  profit şi rentabilitate. Variabilitatea rezultatelor se 
referă la neconcordanţa dintre rezultatele estimate şi rezultatele efective, 
neconcordanţă care se poate manifesta fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, 
ceea ce face ca riscul să fie înţeles în dublu sens, iar amplitudinea variaţiei 
rezultatelor faţă de valorile lor estimate ne dă dimensiunea riscului. Având în 
vedere definirea conceptului de risc, îndeosebi prin intermediul conceptului de 
variabilitate, măsurarea riscului presupune utilizarea indicatorilor statistici de 
dispersie şi abatere medie pătratică a rezultatelor (profit, rentabilitate) în raport 
cu media lor, precum şi prin intermediul coeficienţilor de elasticitate a 
rezultatelor (profit) în raport cu nivelul de activitate al întreprinderii – cifra de 
afaceri (Stancu, 2007, Mironiuc, 2006, Vintilă, 2006, Dragotă et al., 2003).  

Variabilitatea profitului la nivelul întreprinderii este determinată parţial de 
factori sistematici şi parţial de factori nesistematici. Factorii sistematici sunt cei 
care ţin de condiţiile generale ale economiei, exprimate prin evoluţia 
principalilor indicatori macroeconomici (produsul intern brut, rata inflaţiei, 
cursul de schimb, rata medie a dobânzii etc.), iar mărimea influenţei acestora 
depinde de gradul de dependenţă al activităţii întreprinderii, de conjunctura 
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economică naţională, iar factorii nesistematici induc influenţe specifice fiecărei 
întreprinderi sau sectorului în care aceasta acţionează. Măsurarea componentei 
sistematice a riscului se face prin intermediul coeficienţilor de volatilitate (β), 
care măsoară evoluţia unui indicator de rezultate la nivelul întreprinderii (rata 
rentabilităţii, de exemplu) în raport cu evoluţia indicatorului respectiv la nivelul 
economiei (rata generală a pieţei, de exemplu) (Stancu, 2007, Dragotă et al., 
2003).  

La nivelul întreprinderii, având în vedere nivelurile de organizare a 
activităţii şi reflectarea ei în situaţiile financiare (contul de profit şi pierdere), se 
poate vorbi de două segmente principale de activitate, şi anume activitate de 
exploatare şi activitate curentă (activitatea de exploatare, la care se adaugă 
activitatea financiară). Factorul de risc principal la nivelul activităţii curente a 
întreprinderii îl reprezintă variabilitatea cifrei de afaceri. Aceasta determină, 
mai departe, variabilitatea rezultatelor activităţii de exploatare şi a celei curente 
a întreprinderii. Variabilitatea indusă de variabilitatea cifrei de afaceri pe cele 
două paliere de activitate depinde de alţi doi factori de risc suplimentar, şi 
anume: structura costurilor întreprinderii şi structura financiară a acesteia 
(Mironiuc, 2006, Dragotă et al., 2003). 

Pornind de la această abordare şi de la tipologia privind riscul, măsurat ca 
variabilitate a rezultatelor, în această lucrare vom aborda următoarele 
componente ale riscului: riscul economic, riscul financiar, riscul activităţii 
curente şi riscul fiscal. Analiza riscurilor a fost realizată la nivelul unui eşantion 
de 40 întreprinderi, din sectorul industriei prelucrătoare, cotate la Bursa 
Electronică Rasdaq, pentru care au fost extrase date din situaţiile financiare 
(bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere şi anexe la situaţiile financiare), pe 
anii 2008-2009. 

2. Analiza şi măsurarea riscurilor prin variabilitatea rezultatelor 

Riscul economic exprimă variabilitatea rezultatului din exploatare în 
raport cu variaţia cifrei de afaceri a întreprinderii. Riscul economic este generat 
de incapacitatea întreprinderii de a-şi adapta structura costurilor la variaţia cifrei 
de afaceri. Variaţia cifrei de afaceri are o determinare externă analizei privind 
riscul de exploatare, fiind rezultatul unor studii de marketing (Stancu, 2007, 
Vintilă, 2006). Rezultatul din exploatare a fost exprimat prin intermediul 
rezultatului înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi a impozitului pe 
profit (EBIT - Earnings before interest and taxes).  

Relaţia de calcul a EBIT este următoarea: 
 
EBIT = CA – CV – CF expl 
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unde: 
CA – cifra de afaceri 
CV – costuri variabile  
CF expl – costuri fixe de exploatare. 
 
Având în vedere faptul că dependenţa costurilor variabile în raport cu 

cifra de afaceri poate fi exprimată prin intermediul unui coeficient v, 
CA
CVv = , 

ce exprimă ponderea costurilor variabile în cifra de afaceri, EBIT se poate 
calcula astfel: 

EBIT = CA × (1 –v) – CF expl. 
Măsurarea riscului de exploatare o vom realiza utilizând drept indicatori 

efectul de levier al exploatării, Le, (Stancu, 2007, Vintilă, 2006, Dragotă, 2003) 
şi abaterea standard a rezultatului din exploatare ( EBITσ ).  

Efectul de levier al exploatării măsoară sensibilitatea EBIT la variaţia cu 
1% a cifrei de afaceri.  

 

CA
EBITLe

%
%
Δ
Δ

= . 

 
Plecând de la relaţia de mai sus de calcul al EBIT, efectul de levier al 

exploatării se poate scrie astfel, sub ipoteza constanţei costurilor fixe de 
exploatare (pe termen scurt): 

 

PRCACA
CA

Le
−

=
0

0 , unde: CAPR = 
v

lCF
−1
exp   - cifra de afaceri prag la 

nivelul exploatării.  
 
Se observă, aşadar, dependenţa directă a riscului economic (de 

exploatare) de structura costurilor întreprinderii, reflectată în ponderea 
costurilor variabile în cifra de afaceri şi în mărimea costurilor fixe de 
exploatare. La o structură dată a costurilor, întreprinderea prezintă un anumit 
grad de risc, corespunzător respectivei structuri de costuri. Modificarea acestei 
structuri conduce la modificarea profilului de risc al întreprinderii. De exemplu, 
creşterea ponderii costurilor variabile în cifra de afaceri şi/sau creşterea 
costurilor fixe de exploatare antrenează creşterea pragului de rentabilitate al 
exploatării şi a efectului de levier de exploatare, deci creşterea riscului de 
exploatare. Având în vedere dependenţa directă a riscului economic de structura 
de costuri a întreprinderii, managementul întreprinderii ar trebui să acorde o 
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atenţie deosebită gestionării acestor aspecte. Însă, procedura de separare a 
costurilor în variabile şi fixe nu este simplă, folosindu-se adesea, în acest sens, 
criterii convenţionale iar ipoteza privind constanţa costurilor fixe nu este 
adevărată decât pentru termene scurte de timp (Mironiuc, 2006) 

Pentru eşantionul analizat, s-a calculat la nivelul fiecărei întreprinderi 
efectul de levier al exploatării iar valoarea medie înregistrată de efectul de 
levier al exploatării în anul 2009 este de 8,41, ceea ce înseamnă că, în medie, o 
creştere/scădere cu 1% a cifrei afaceri antrenează o creştere/scădere cu 8,41% a 
rezultatului exploatării (EBIT).  

O altă măsură, mai reprezentativă, a riscului din exploatare o reprezintă 
variabilitatea rezultatului din exploatare, măsurată cu ajutorul abaterii medii 
pătratice, astfel: 

 
).1( vCAEBIT −×= σσ  

 
Relaţia de mai sus se obţine plecând de la relaţia de definire a EBIT şi de 

la ipoteza conform căreia costurile fixe sunt constante pe termen scurt, deci 
0exp =lCFσ .  

Pentru eşantionul de întreprinderi analizat, a fost calculat riscul economic 
ca abatere medie pătratică a EBIT pe fiecare întreprindere, iar valoarea medie la 
nivel de sector este de 188.281,6 lei. 

Riscul financiar al întreprinderii a fost cuantificat, în această lucrare, prin 
intermediul efectului de levier financiar, Lf, (Vintilă, 2006) şi al abaterii medii 
pătratice a rentabilităţii financiare ( Rfinσ ) (Stancu, 2007). 

Efectul de levier financiar exprimă sensibilitatea rezultatului brut (EBT) 
la modificarea cu 1% a rezultatului brut înainte de dobânzi şi de impozit şi se 
determină după următoarea relaţie: 

 

EBIT
EBTLf

%
%

Δ
Δ

= . 

Rezultatul brut se determină prin deducerea cheltuielilor privind 
dobânzile, plătite de întreprindere, din rezultatul brut înainte de dobânzi şi de 
impozit. 

EBT = EBIT – Ch.dobânzi 
Prin introducerea în analiză a cheltuielilor privind dobânzile, se introduc 

în analiză informaţii privind structura financiară a întreprinderii, generatoare de 
risc financiar.  
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Pentru întreprinderile cuprinse în eşantion a fost calculat, pentru anul 
2009, efectul de levier financiar, valoarea medie înregistrată pe sector fiind de 
2,40, ceea ce înseamnă că, în medie, la o creştere a EBIT cu 1%, EBT creşte cu 
2,40%.  

Cea de-a doua modalitate de cuantificare a riscului financiar, ca abatere 
medie pătratică a rentabilităţii financiare, introduce în analiză levierul (gradul 
de îndatorare) şi efectul de levier al îndatorării, plecând de la următoarea relaţie, 
cunoscută, între indicatorii de mai sus: 

Rfin = Rec + (Rec – Rdob) × L,  
unde:  

Rec – rata rentabilităţii economice 
Rdob – rata dobânzii. 
 

propriiCap
financiareDatL
.

.
= – levierul.  

 
Riscul financiar se determină plecând de la relaţia de mai sus şi sub 

ipoteza menţinerii constante a ratei dobânzii, astfel: 
 

)1( L
ecfin RR +×= σσ  

 
Pentru fiecare întreprindere a fost calculat riscul financiar conform relaţiei 

de mai sus, iar la nivelul întregului eşantion valoarea medie înregistrată pentru 
riscul financiar este de 3,57%. 

Riscul activităţii curente. Plecând de la coeficienţii efectului de levier 
calculaţi la nivelul activităţii de exploatare, respectiv al celei financiare, se 
poate determina mai departe un coeficient de risc la nivelul activităţii curente, 
Lc, astfel: 

 

.
%

% LfLe
CA

EBTLc ×==
Δ
Δ  

 
Acest coeficient de elasticitate măsoară sensibilitatea rezultatului brut 

(curent) pentru 1% variaţie a cifrei de afaceri şi înglobează influenţa atât a 
factorilor de risc de exploatare (structura de costuri), cât şi a factorilor de risc 
financiari (structura financiară). 
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La nivelul eşantionului analizat, valoarea medie a coeficientului de levier 
pentru activitatea curentă a fost de 7,33, adică pentru un procent de variaţie în 
sens pozitiv a cifrei de afaceri, rezultatul brut creşte cu 7,33%. 

Riscul fiscal. Pentru determinarea riscului fiscal s-a utilizat o procedură 
similară celorlalte riscuri, utilizând un coeficient de elasticitate. Astfel, riscul 
fiscal a fost aproximat ca sensibilitate a rezultatului net al întreprinderii (RN) în 
raport cu modificarea rezultatului brut (EBT) – efect de levier fiscal (Lfiscal): 

 

EBT
RNL fiscal %

%
Δ
Δ

= . 

 
Având în vedere diferenţa dintre rezultatul brut (contabil) şi cel fiscal, 

acesta din urmă fiind cel utilizat în vederea determinării impozitului pe profit, 
rezultatul net a fost calculat prin aplicarea la rezultatul brut a cotei de impozit 
pe profit efective. Deci: 

 
RN = EBT × (1 – Cota efectivă de impozit pe profit), 

unde: 

Cota efectivă de impozit pe profit = 
EBT

profitpozitIm _ . 

 
Valoarea medie înregistrată de efectul de levier fiscal, la nivelul 

eşantionului cuprins în analiză, este de 1,015, ceea ce semnifică faptul că, la o 
creştere cu 1% a rezultatului brut, rezultatul net creşte cu 1,015, în medie. 
Coeficientul de variaţie (calculat ca raport între abaterea medie pătratică şi media 
indicatorului respectiv) aferent efectului de levier fiscal a înregistrat valoarea de 
27,4%, ceea ce semnifică un nivel moderat de reprezentativitate a valorii medii 
(deoarece coeficientul de variaţie se încadrează în intervalul (17%, 35%)). 

Cota efectivă de impozit pe profit capătă sens în condiţiile diferenţei dintre 
rezultatul contabil şi rezultatul fiscal al unei întreprinderi. Ca urmare, cota 
efectivă de impozitare va fi analizată, la rândul ei, în raport cu cota statutară de 
impozit prevăzută în reglementările fiscale. Cota efectivă medie de impozit pe 
profit este definită ca rata de impozitare aferentă creşterii profitului cu o unitate (Becker 
et al., 2006). Cota efectivă de impozit pe profit reprezintă o măsură a presiunii fiscale 
a întreprinderii deoarece ea exprimă cota de impozit plătită la profitul companiei 
şi sintetizează efectele cumulative ale facilităţilor fiscale acordate de autorităţile 
fiscale; existenţa acestor facilităţi fiscale conduce la rate efective de impozit pe 
profit mai mici decât cele statutare (Md Noor et al., 2010).  
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La nivelul eşantionului analizat în studiul de faţă, cota efectivă medie de 
impozit pe profit, pentru anul 2009, pentru cele 40 de întreprinderi româneşti 
analizate a fost de 16,88%, deci superioară cotei statutare de 16%, diferenţă ce 
poate fi pusă, în principal, pe seama introducerii impozitului minim (de la 1 mai 
2009), datorat de contribuabili chiar şi atunci când înregistrează pierdere 
fiscală, precum şi a ajustărilor fiscale ale rezultatului contabil, în scopul 
determinării profitului impozabil, reprezentând cheltuieli nedeductibile, venituri 
neimpozabile, deduceri fiscale sau alte ajustări fiscale şi sume reportate din 
perioade precedente, conform legii. 

În cercetările întreprinse cu privire la cota efectivă de impozit, au fost 
utilizate mai multe metode alternative de măsurare a ratei efective de impozitare 
a întreprinderilor (Gupta, Newberry, 1997, Nicodeme, 2001). Autorii realizează 
o trecere în revistă a modalităţilor de determinare a ratei efective de impozitare, 
utilizate în literatura de specialitate, fiind identificate următoarele modalităţi: 

 

      brut Profit
profit pe Impozit ; 

   exploatare din brut Excedentul
     profit pe Impozit ; 

        afaceri de Cifra
     profit pe Impozit ;  

 

(EBIT) impozit i şdobânzi de înainte Rezultat
     curent profit pe Impozit ; 

 

(OPCF) impozit i şdobânzi de înainte ionalţopera flow-Cash
     curent profit pe Impozit . 

 
În lucrarea de faţă, am ales să utilizăm prima modalitatea, aceasta fiind de 

altfel  modalitatea frecvent utilizată în literatura de specialitate. 
Interesul ştiinţific pentru determinarea unei cote efective de impozit pe 

profit rezidă în faptul că utilizatorii situaţiilor financiare sunt interesaţi de rata 
efectivă de impozitare, deoarece impozitarea profiturilor poate avea un efect 
semnificativ asupra rentabilităţii unei firme, prin faptul că impozitul pe profit se 
scade din rezultatul brut pentru determinarea profitului net, precum şi asupra 
fluxurilor de numerar, dat fiind faptul că impozitul pe profit reprezintă o 
cheltuială monetară care afectează trezoreria întreprinderii printr-o ieşire de 
numerar (Bauman, Schadewald, 2001). 

Un aspect interesant, adesea studiat în literatura internaţională, şi mai puţin 
în cea naţională, îl reprezintă legătura dintre cota efectivă de impozit pe profit şi 
anumite caracteristici specifice ale întreprinderilor, precum: mărime, sector de 
activitate, grad de îndatorare, investiţii în active fixe şi/sau circulante (Md Noor 
et al.,  2010,  Richardson,  Lanis,  2007,  Derashid,  Zhang,  2003,  Gupta,  1997). 
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Cu privire la legătura dintre mărimea firmei şi cota efectivă de impozit, 
rezultatele empirice sunt mixte. Astfel, studiul realizat de Md Noor et al. 
(2010), susţine teoria costului politic conform căreia companiile mai mari 
suportă cote de impozit efective mai mari. Pe de altă parte, alţi autori 
(Richardson, Lanis, 2007, Derashid, Zhang, 2003) susţin că asocierea dintre 
cota efectivă de impozit şi mărimea firmei este negativă, în timp ce rezultatele 
empirice obţinute de Gupta şi Newberry (1997) arătaseră că aceasta nu este 
corelată cu mărimea firmei. În legătură cu structura capitalurilor şi cu cea a 
activelor, Gupta şi Newberry (1997) au arătat că există o corelaţie între aceste 
variabile şi cota de impozit efectivă, pentru ca, mai târziu, alţi autori să 
confirme o asociere negativă între cota de impozit şi gradul de îndatorare, 
respectiv între aceasta şi investiţiile în active fixe şi stocuri (Md Noor et al., 
2010, Richardson, Lanis, 2007). Cu privire la sectorul de activitate, cercetările 
realizate au evidenţiat că există diferenţe la nivel de sectoare, cu rate efective de 
impozit mai mari în sectoarele comerţului, serviciilor şi al construcţiilor (Md 
Noor et al., 2010) şi rate mai mici în industria prelucrătoare şi turism (hoteluri) 
(Derashid, Zhang, 2003). 

Riscul global. Plecând de la cei trei coeficienţi de elasticitate, economic, 
financiar şi fiscal, poate fi determinat un coeficient de risc global, Lg, astfel: 

 

fiscalLLfLe
EBT
RN

EBIT
EBT

CA
EBITLg ××=××=

%
%

%
%

%
%

Δ
Δ

Δ
Δ

Δ
Δ  

 
La nivelul eşantionului analizat, efectul de levier global, care 

încorporează atât riscurile de la nivelul activităţii curente cât şi riscul fiscal, are 
o valoare medie de 5,85, ceea ce semnifică faptul că la o creştere cu 1% a cifrei 
de afaceri rezultatul net creşte cu 5,85%. 

În concluzie, în urma analizei teoretice şi empirice privind riscurile, se 
poate afirma că, la nivelul întreprinderii, pot fi identificate următoarele surse de 
risc: structura costurilor (ponderea costurilor variabile în cifra de afaceri, 
mărimea costurilor fixe de exploatare), pentru riscul economic; structura 
financiară (levierul, mărimea cheltuielilor cu dobânzile), pentru riscul financiar; 
prevederile fiscale, în legătură cu impozitul pe profit, pentru riscul fiscal. 

Această concluzie este justificată prin valorile supraunitare ale celor trei 
coeficienţi de elasticitate parţiali (economic = 8,41, financiar = 2,40, fiscal = 1,015).  
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3. Estimarea indicatorilor financiari medii pe baza intervalelor de încredere 

Pentru eşantionul analizat s-a urmărit determinarea, cu o probabilitate 
stabilită, a unor intervale de încredere aferente indicatorilor analizaţi, precum şi 
a valorilor medii ale acestora, în vederea determinării unor referinţe medii pe 
sectorul în care activează întreprinderile analizate.  

Determinarea unor intervale de încredere se poate face dacă variabilele 
analizate (indicatori financiari) prezintă distribuţii de probabilitatea ce urmează 
legea normală de distribuţie. Ca urmare, s-a procedat, mai întâi, la verificarea 
normalităţii distribuţiei indicatorilor la nivelul eşantionului analizat, folosind 
testul de normalitate Kolmogorov-Smirnov, care se axează pe ideea construirii 
unei funcţii de repartiţie empirice, FN(x), pe baza datelor din eşantion. Pornind 
de la această funcţie de repartiţie empirică şi de la ipoteza că valorile din 
eşantion provin dintr-o distribuţie de probabilitate normală, a cărei funcţie de 
repartiţie este F(x), se defineşte statistica KS asfel: 

 
( ) ( )xFxFmaxKS NxN −= .        

 
Statistica-test KSN este convergentă către zero atunci când observaţiile 

efectuate provin dintr-o distribuţie a cărei funcţie de repartiţie este F(x). 
Aceasta este şi ipoteza nulă a testului KS. Se poate demonstra că dacă cele două 
funcţii de repartiţie tind să se „suprapună”, atunci, la limită, are loc următoarea 
relaţie: 

,lim KKSN NN
=×

∞→
  

unde K este valoarea tabelată a funcţiei de repartiţie a distribuţiei Kolmogorov. 
Decizia de a accepta sau de a respinge ipoteza nulă a testului KS se bazează, ca 
în cazul oricărui test econometric, pe comparaţia dintre valoarea statisticii-test 
şi valorile critice ale lui K. Ipotezele testului sunt următoarele:    

 ipoteza nulă (KSN > K): variabilele analizate sunt normal repartizate; 
 ipoteza alternativă (KSN < K): variabilele sunt nonnormal distribuite. 

În general, se poate accepta o repartiţie N(μ;σ2/n): 
 pentru n > 10, dacă repartiţia variabilelor este aproape simetrică sau 
 pentru n > 30, pentru repartiţii cu asimetrie pronunţată sau 

necunoscută. 
Plecând de la cadrul teoretic prezentat mai sus, a fost testată, pentru cele 

40 de întreprinderi din eşantion, normalitatea distribuţiei următorului set de 
indicatori: Lichiditate curentă (LC) = Active curente/Datorii curente, 
Lichiditate rapidă (LR) = (Active curente – Stocuri)/Datorii curente, 
Profitabilitate (P) = Rezultat net/Activ total, Rentabilitate financiară (ROE) = 
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Rezultat net/Capitaluri proprii, Rentabilitate economică (ROA) = (EBIT – 
Impozit pe profit)/Activ economic, Rata dobânzii (Rdob) = Dobânzi/Datorii 
financiare, Presiune fiscală (PF) = Cheltuieli cu impozite şi taxe/valoarea 
adăugată, Grad de îndatorare fiscală pe termen scurt (GIF) = Datorii 
fiscale/Datorii pe termen scurt, Solvabilitate (S) = Active totale/Datorii totale, 
Levier (L) = Datorii financiare/Capitaluri proprii. 

Rezultatele testului arată că valoarea statisticii-test KSN, pentru toţi 
indicatorii analizaţi, este mai mică decât 1, iar K (pentru un prag de 
semnificaţie, α, de 5%) este K0,95 egal cu 1,3581. Cum KSN < K, nu poate fi 
acceptată ipoteza nulă a testului, şi anume normalitatea distribuţiei variabilelor  
aleatoare (indicatorii analizaţi). Dar, urmărind histogramele asociate, s-a 
observat că repartiţiile respective au o asimetrie pronunţată şi, deoarece n > 30 
(n = 40 firme), se poate accepta că acestea au o repartiţie N(μ;σ2/n) şi, deci, se 
poate proceda la determinarea intervalelor de încredere. În tabelul 1 sunt 
prezentate intervale de încredere pentru aceşti indicatori pentru diferite 
probabilităţi, :δ  

Tabelul 1  
Intervale de încredere 

INDICATORI LOWER_95% UPPER_95% LOWER_99% UPPER_99% LOWER_90% UPPER_90% 
LC 3,1364 3,1699 3,1498 3,1563 3,1218 3,1846 
LR 2,1114 2,1383 2,1222 2,1270 2,1038 2,1461 
P 0,0731 0,0789 0,0754 0,0761 0,0753 0,0768 
ROE 0,2479 0,2640 0,2543 0,2562 0,2535 0,2585 
ROA 0,5507 0,5754 0,5606 0,5636 0,5575 0,5686 
RD 0,1573 0,1616 0,1590 0,1596 0,1579 0,1610 
PF 0,3669 0,3764 0,3707 0,3720 0,3680 0,3753 
GIF 0,1177 0,1190 0,1182 0,1185 0,1172 0,1196 
S 12,1359 12,4907 12,2778 12,3254 12,1922 12,4358 
L 0,3112 0,3167 0,3134 0,3142 0,3108 0,3171 

 
Aşa cum era de aşteptat, intervalul de încredere devine din ce în ce mai 

mare pe măsură ce acurateţea estimării,δ , creşte (α = 1 - δ ). În condiţiile în 
care activitatea economică este supusă incertitudinii, investitorii au posibilitatea 
să utilizeze următoarele valori medii ale acestor indicatori, prezentate în tabelul 2, 
pentru a-şi fundamenta deciziile de investire şi a-şi evalua corect riscurile la 
care se expun.        

Tabelul 2 
Valori medii 

Indicatori LC LR P ROE ROA RD PF GIF S L 
Valoare medie 3,1532 2,1249 0,0761 0,2560 0,5631 0,1595 0,3717 0,1184 12,3134 0,3140 
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Atunci când ne confruntăm cu o problemă financiară sau încercăm să 
înţelegem implicaţiile şi compromisurile pe care le presupun deciziile luate de 
conducerea unei companii cu privire la activitatea de exploatare, de finanţare 
sau de investiţii a acesteia, intervalele de încredere reprezintă instrumente 
analitice pe care le putem utiliza pentru fundamentarea strategiilor de 
dezvoltare a companiilor.  

Concluzii 

Investigarea riscului la nivelul managementului financiar al întreprinderii 
constituie un demers complex, având în vedere multipla determinare a riscului 
şi diversitatea surselor şi a factorilor de risc la nivelul întreprinderii. Astfel, au 
fost identificate zonele de risc (economică, financiară, fiscală) şi factorii de risc 
aferenţi (structura costurilor, structura financiară, reglementările fiscale). În 
continuare, s-a procedat la evaluarea riscului folosind metode statistico-
matematice  bazate pe coeficienţi de elasticitate şi dispersie, ambele fiind o 
măsură a variabilităţii indicatorilor de rezultate financiare. Având în vedere 
instabilitatea mediului de afaceri şi impactul potenţial al acesteia asupra 
indicatorilor financiari, s-a procedat la determinarea intervalelor de încredere 
pentru un set de indicatori financiari, utile în realizarea de previziuni financiare, 
însoţite de valorile medii ale indicatorilor, la nivelul eşantionului analizat şi al 
sectorului de activitate din care fac parte întreprinderile analizate. 

Mulţumiri 

În cadrul lucrării sunt diseminate o parte din rezultatele cercetării realizate 
prin Proiectul de cercetare exploratorie PN II ID-PCE-2008-2, nr. 1764, 
CNCSIS, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, 
Romania. 
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