
   

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

Școala Doctorală de Finanțe  

 

 

 

 

 

 

TEZA DE DOCTORAT 

Rezumat 

 

RADU ALIN PĂUNESCU 

 

 

 

           

Coordonator științific: Prof. univ. dr.  Georgeta VINTILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 București  2018  



   

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

Școala Doctorală de Finanțe  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A PROFITULUI 

COMPANIILOR 

 

 

 

Comisia de susținere a tezei de  doctorat: 

Conf. univ. dr. Țâțu Lucian (președinte)  -           Academia de Studii Economice din București 

Prof. univ dr. Onofrei Mihaela (referent) -    Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din  Iași 

Conf. univ. dr. Andrieș Marius Alin (referent)  -  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 

Prof.univ. dr.  Armeanu Ștefan Daniel (referent) - Academia de Studii Economice din București 

 

Prof.dr. Georgeta VINTILĂ (coordonator științific) - Academia de Studii Economice din București

   

 

București, 2018



   

3 

 

CUPRINS 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL 1.  

ABORDĂRI GENERALE ŞI EVIDENŢE EMPIRICE PRIVIND COTA EFECTIVĂ DE 

IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR 

 

1.1. Stadiul actual al cercetării privind cota efectivă de impozitare a profitului companiilor 

  

1.2. Studiu empiric privind factorii de influenţă asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor din țări europene emergente 

  

          1.2.1.  Descrierea bazei de date și a variabilelor utilizate 

          1.2.2.  Metodologia cercetării empirice  

 

1.3.  Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării empirice 

          1.3.1.  Statisticile descriptive și studiul corelațiilor 

          1.3.2.  Rezultatele studiilor empirice pentru companiile din țări emergente europene 

  

1.4.  Concluzii  

CAPITOLUL 2.  

ANALIZA COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR LISTATE PE 

PIEȚELE AMERICANE 

  

2.1.  Stadiul actual al cercetării privind impactul facilităților fiscale asupra cotei efective de 

impozitare a profitului  

 

2.2. Analiza cantitativă privind factorii determinanți ai cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor listate pe piețele americane 

  

          2.2.1.  Prezentarea bazei de date și a variabilelor cercetării  

          2.2.2.  Specificarea modelelor cantitative  

 

2.3.  Validarea și interpretarea rezultatelor studiilor empirice 

  

          2.3.1.  Statistici descriptive și matricele de corelație 

          2.3.2.  Rezultatele cercetării empirice pentru companiile din S&P 500 și NASDAQ  

 

2.4. Concluzii  

CAPITOLUL 3.  

STUDIU PRIVIND FACTORII DETERMINANȚI AI COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A 

PROFITULUI COMPANIILOR DIN ȚĂRILE ASIATICE 

  

3.1.  Evidențe empirice din literatura de specialitate privind politica fiscală în statele asiatice 

 

3.2. Studiu empiric privind factorii de influență asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor din țări asiatice 

  

          3.2.1.  Prezentarea eșantionului și a variabilelor utilizate  

          3.2.2.  Metodologia cercetării empirice  

 



   

4 

 

 

3.3.  Rezultatele investigării empirice  

 

          3.3.1.  Statistici descriptive și analiza corelațiilor  

          3.3.2.  Rezultatele studiilor empirice pentru companiile listate Nikkei 225  

 

3.4.  Concluzii 

  

CAPITOLUL 4.  

ANALIZA COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR DIN 

PERSPECTIVA GUVERNANȚEI CORPORATIVE 

 

4.1. Stadiul actual al cercetării privind influența mecanismelor de guvernanță corporativă asupra 

cotei efective de impozitare a profitului companiilor 

 

4.2. Metodologia cercetării corelațiilor dintre cota efectivă de impozitare a profitului companiilor și 

structurile guvernanței corporative 

  

          4.2.1.  Variabilele cercetării empirice  

          4.2.2.  Metodele de cercetare 

  

4.3. Studiu privind influența taxelor de audit asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor din țări europene emergente 

 

          4.3.1.  Statistici descriptive și studiul corelațiilor 

          4.3.2.  Rezultatele cercetării empirice 

  

4.4.  Analiza și evaluarea influenței caracteristicilor guvernanței corporative asupra cotei efective de 

impozitare a profitului companiilor listate pe piețele americane 

  

          4.4.1.  Statistici descriptive și matricele de corelație 

          4.4.2.  Rezultatele studiilor empirice 

  

4.5. Investigarea legăturilor dintre structurile de guvernanță corporativă și cota efectivă de 

impozitare a profitului companiilor din Japonia 

  

          4.5.1. Statistici descriptive și analiza corelațiilor 

          4.5.2. Rezultatele investigării empirice 

  

4.6.   Concluzii  

CONCLUZII GENERALE 

  

BIBLIOGRAFIE  

 

Lista lucrărilor publicate  

Lista tabelelor  

Lista figurilor  

Lista anexelor  

Anexe  

 

 



   

5 

 

Cuvinte – cheie 

 

 

CAPITOLUL 1.  

ABORDĂRI GENERALE ŞI EVIDENŢE EMPIRICE PRIVIND COTA EFECTIVĂ DE 

IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR 

 

Cuvinte-cheie: cota statutară, cota legală, cota nominală, cota efective de impozitare a profitului, relația-

acționari-manageri-investitori, deduceri fiscale, scutiri fiscale, facilități fiscale, management fiscal, 

optimizare fiscală, țâri emergente, investiții străine, reportarea pierderilor, disparitățile economice, factori 

de influenţă ai cotelor efective de impozitare, povară fiscală, teoria costului politic vs. teoria puterii politice, 

profitabilitate, îndatorarea, structura activelor, ipocrizia socială, reducerea cotelor efective ȋn timp 

  

CAPITOLUL 2.  

ANALIZA COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR LISTATE PE 

PIEȚELE AMERICANE 

 

Cuvinte-cheie: piețe de capital, piețe financiare dezvoltate, planificarea fiscală, diferența dintre profitul 

contabil şi profitul impozabil, metode de evitare fiscală, agresivitatea fiscală, amânarea impozitării, costurile 

de conformare, calitatea raportărilor financiare, companii multinaționale, inversiune fiscală, reformă fiscală, 

mutarea profiturilor, riscul fiscal, cheltuielile cu cercetarea şi inovarea, U.S. GAAP, remunerea directorului 

general, salariul de bază, bonusuri, pachete de acțiuni, S&P 500, NASDAQ, Dow Jones 

  

CAPITOLUL 3.  

STUDIU PRIVIND FACTORII DETERMINANȚI AI COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A 

PROFITULUI COMPANIILOR DIN ȚĂRILE ASIATICE 

 

Cuvinte-cheie: Japanese GAAP, zona Asia-Pacific, scutirea de plata impozitelor, conexiunile politice, 

ȋncrederea ȋn instituțiile guvernamentale, norme culturale, cote statutare ridicate, repatrierea profiturilor, 

rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară, îndatorarea, investitori instituționali, acționari, Nikkei 

225, keiretsu, zaibatsu, holdinguri, responsabilitate socială, datoria netă. 

  

CAPITOLUL 4.  

ANALIZA COTEI EFECTIVE DE IMPOZITARE A PROFITULUI COMPANIILOR DIN 

PERSPECTIVA GUVERNANȚEI CORPORATIVE 

 

Cuvinte-cheie: mecanismele şi structurile de guvernanță corporativă, taxele de audit, independența 

Consiliului de Administrație, mărimea Consiliului de Administrație, diversitatea de gen a Consiliului de 

Administrație, dualitatea directorului general, vechimea ȋn funcție a directorului general, experiența 

directorului general, experiența financiară, analiza Granger  

 

 

 

 

 

 



   

6 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

          Economia clasică, de la începutul secolului XX, în perioada Marelui Crah Bursier, propune 

teoria ciclicității economice și respectiv, alternanța recesiune economică / boom economic 

(Schumpeter, 1927). Timpul, inovația, globalizarea și interdependența au dezvoltat economiile 

globale și piețele financiare, dar totodată, prin toate aceste evoluții complexe, le-au vulnerabilizat 

excesiv. De notorietate în istoria finanțelor corporative și a științelor economice ȋn ansamblu, este 

criza din anul 2007 care poate fi asemuită mirajului periculos al valurilor marine: deși este frumos, 

atractiv, incitant, un val marin prea mare, se poate transforma într-un tsunami1 distrugător. Prin 

analogie, ȋn finanțe, o perioadă de boom economic bazată pe o bulă speculativă este stimulantă 

pentru piețele financiare, dar se poate transforma oricând într-o criză financiară cu efecte 

devastatoare.  

          Criza financiară din anul 2007 a readus ȋn atenție faptul că piețele financiare și economiile 

globale sunt imprevizibile și că euforia boom-ului economic se poate transforma peste noapte într-

o „Nouă Eră a Turbulenței” așa cum este definit de către Kotler și Caslione (2009) contextul actual. 

Noua economie este caracterizată de imprevizibilul incert (eng. unpredictable uncertainty) care 

propune un nou set de reguli riscante în  care orice este posibil. Taleb (2010) descrie acest fenomen 

al imprevizibilului incert printr-o sintagmă elegantă: „lebăda neagră” (eng. black swan). Acest nou 

context economic incert și riscant necesită implementarea de măsuri corespunzătoare pentru 

prevenirea și combaterea unei potențiale crize economico-financiare.  

          Mecanismele de guvernanță corporativă constituie punctul central al finanțelor corporative 

și pot reprezenta sursa crizelor financiare, așa cum s-a dovedit ȋn anul 2007 (Haldane, 2012).  

Prin efectul de contagiune, urmările negative ale unei crize financiare începută ȋn mediul corporativ 

se vor propaga și asupra economiei (ex. criza din 2007-2008) şi implicit asupra populației. Un alt 

mod mai direct și frecvent ȋn care companiile influențează, prin deciziile financiare, bunăstarea 

populației, îl reprezintă (ne)plata la bugetul de stat a obligațiilor fiscale datorate. Atitudinea 

companiilor privind fiscalitatea este influențată de politicile fiscale, care setează reperele pentru 

stabilirea poverii fiscale suportate de companii prin cotele statutare, legale. Din această perspectivă, 

prezintă interes studiul privind cotele efective de impozitare a profitului companiilor.    

                                                                 
1 Tsunami = (cuv. japonez) valuri ale oceanului provocate de un seism submarin și care au efecte devastatoare când 

ajung să atingă țărmurile; conform www.dexonline.ro. 
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          Tema de cercetare abordată în cadrul tezei de doctorat tratează un subiect complex, de 

actualitate permanentă din perspectiva a două domenii fundamentale, respectiv fiscalitatea și 

finanțele corporative.  Cercetarea politicilor fiscale este un proces complex și plurivalent, iar cota 

legală / statutară este indicatorul cel mai simplu de studiat în primă fază. Finanțele corporative 

asigură metodele necesare pentru analiza financiară detaliată, iar povara fiscală reală rezultată ca 

efect al politicilor fiscale aplicate de către companii, se poate studia facil prin intermediul cotelor 

efective de impozitare, fiind de interes pentru toți actorii implicați în piețele financiare.  

           Importanța temei abordate ȋn teza de doctorat este susținută de modul gradual de realizare 

a cercetării cotelor de impozitare (statutare și efective) a profitului companiilor (eng. effective 

corporate tax rate - ECTR) și a factorilor de influență ai cotei efective de impozitare, dintr-o dublă 

perspectivă care vizează factori de natură financiară și respectiv factori ai structurilor de guvernanță 

corporativă.  

          Translatarea cotei efective de impozitare a profitului companiilor din sfera clasică a 

fiscalității în contextul finanțelor corporative oferă deschidere către identificarea mai facilă a 

impactului factorilor de influență ai cotei de impozitare, iar prin integrarea mecanismelor de 

guvernanță corporativă, lucrarea va surprinde o imagine mult mai amplă a mecanismelor financiare 

și sociale care interacționează în cadrul companiilor. Ȋn acest sens, sunt vizate elemente specifice 

naturii umane (ex. dualitatea directorului general, diversitatea de gen din Cadrul Consiliului de 

Administrație) asociate guvernanței corporative care conferă lucrării un caracter de noutate în 

raport cu studiile anterioare din domeniu.  

          Cercetarea se realizează pe două coordonate care urmăresc simultan, atât  aspecte cumulate 

într-un cadru teoretic general realizat prin sintetizarea studiilor anterioare publicate în literatura de 

specialitate internațională, cât  și studii empirice proprii privind analiza factorilor de influență ai 

cotei efective de impozitare a profitului companiilor.  

          Pentru a surprinde particularitățile politicii fiscale privind impozitarea profitului în context 

internațional, analiza cotei efective a fost realizată paralel pe eșantioane de companii cotate pe 

piețele financiare din diferite zone ale lumii precum: piețele europene emergente, piețele americane 

și piețele asiatice. În acest scop, ȋn cadrul fiecărui capitol, cercetarea pornește de la abordări 

generale din finanțele corporative și fiscalitate și continuă cu analize cantitative fundamentate pe 

baze de date semnificative și robuste privind, cele trei zone geografice de referință, inducând 

cercetării un caracter particular. 
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          Companiile listate pe piețele de capital din cele trei zone, prin deschiderea și interacțiunea 

globală conferită de bursele de valori, facilitează paralela internațională, în care este inclusă și 

România, ȋn scopul analizei cotei efective de impozitare a profitului companiilor din perspectiva 

acționarilor, managerilor și investitorilor. Preocuparea pentru cercetarea corelației dintre investitori 

și cota efectivă de impozitare este susținută ca element adițional ȋn raport cu cercetările anterioare 

din domeniu (ex. pentru Japonia: numărul total de acționari, ponderea investitorii străini ȋn 

acționariat). 

         Pentru investitori, cota efectivă de impozitare ar  putea reprezenta, la nivel de percepție, unul 

dintre indicatorii din analiza fundamentală, ce poate consolida decizia de investire în acțiunile unei 

companii. Astfel, un nivel prea ridicat al cotei efective, comparativ cu media din piață, sau cu rata 

statutară, ar putea ridica suspiciuni asupra cheltuielilor nedeductibile excesive (indiciu al lipsei de 

protecție pentru acționarii minoritari) sau ar indica lipsa optimizării fiscale. În sens contrar, un 

nivel prea scăzut poate indica prezența agresivității fiscale (eng. tax aggressiveness) ce ridică 

riscurile reputaţionale, dar și riscurile financiare.  

          Motivarea realizării cercetării a fost determinată de faptul că literatura privind studiile 

recente care să urmărească nivelul cotelor efective de impozitare a profitului companiilor în paralel 

pe mai multe zone geografice ale lumii, după anul 2007, este sumară, iar investigarea propriu-zisă 

a legăturilor dintre structurile guvernanței și cota efectivă este slab reprezentată în literatura de 

specialitate. 

                  Teza de doctorat este structurată ȋn patru capitole care cuprind abordări teoretice 

fundamentate pe rezultatele cercetărilor anterioare din literatura internațională urmate de modele 

și evidențe empirice realizate pe diferite eșantioane de companii cotate pe piețele financiare 

internaționale: europene, americane, asiatice. Ȋn cadrul fiecărui capitol se prezintă, ȋn principal: 

-  aspecte generale privind fiscalitatea într-o anumită regiune geografică a lumii; 

-  stadiul cunoașterii din literatura de specialitate completat cu informații furnizate de rapoartele 

internaționale, dar și de reglementările specifice regiunilor studiate;  

- metodologia cercetării și a variabilelor proxy axate pe trei piloni principali care cumulează  

factori de influență de natura indicatorilor de performanță financiară a companiilor precum: 

profitabilitate, structura activelor și îndatorare; în anumite modele cantitative (Capitolul 4) sunt 

incluse și variabile din sfera guvernanței corporative reprezentând caracteristicile Consiliului de 

Administrație și caracteristicile directorului general; 
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- rezultatele empirice obținute cu ajutorul unor metode de estimare diferite pentru coeficienți 

robuști best linear unbiased estimators (BLUE): principalele2 metode aplicate în toate capitolele 

sunt metoda celor mai mici pătrare OLS, metoda generalizată a celor mai mici pătrate (eng. 

generalized least squares cross-section weights - GLS  regressions), cu efecte fixe (eng. fixed 

effects) și metoda White de eliminare a heteroschedasticității (eng. White heteroscedasticity-

robust standard errors); metoda quantile regressions pentru că arată influența variabilelor 

independente asupra celei dependente la nivel de distribuție globală (împărțirea în quartile oferă 

o nouă perspectivă a legăturilor existente) și interpretarea economică a rezultatelor;  

- concluziile specifice rezultatelor cercetării întreprinse ȋn cadrul fiecărui capitol; 

         Primul capitol „Abordări generale şi evidențe empirice privind cota efectivă de impozitare 

a profitului” s-a axat pe studiul cotelor efective de impozitare a profitului companiilor din statele 

membre ale Uniunii Europene, având ca bază de date necesară cercetării companii  listate pe 

bursele din Europa de Est.  

          Ca obiectiv specific acestui capitol se remarcă explorarea cotelor statutare / legale de 

impozitare a profitului ȋn contextul aderării la Uniunea Europeană a fostelor țări comuniste est-

europene, în perioada 2004-2007. 

          Cercetarea debutează cu analiza și sinteza literaturii științifice privind cadrul general de 

abordare a cotelor legale, statutare și a cotelor efective de impozitare a profitului, precum și 

influența acestora asupra comportamentului de conformare fiscală a companiilor listate.  

          Analiza factorilor de influență a cotei efective de impozitare se realizează din perspectiva 

unor variabile independente focusate pe profitabilitate, structura activelor și ȋndatorare, dar și prin 

variabile de control precum mărimea companiilor și cota statutară, legală. 

          Robustețea cercetării este conferită de baza de date principală, ce cuprinde 148 de companii 

listate pe piețele de capital din 8 state emergente ex-comuniste membre UE, cu un total de 2.512 

observații pentru perioada 2000-2016. Adițional eșantionului principal, studiul a urmărit analiza 

factorilor de influență asupra cotei efective de impozitare a profitului în alte două cazuri 

particularizate: un eșantion din care au fost excluse companiile din statele baltice, analizat pentru 

perioada 2000-2016 cu un total de 1.836 observații, iar pentru Țările Baltice un eșantion de 40 de 

companii pentru perioada 2000-2016 cu un total de 600 observații. 

                                                                 
2 În anumite cazuri, s-au utilizat modele de estimare suplimentare pentru a evidenția impactul factorilor de influență. 

Acestea includ: Robust least square, 2SLS, Testul Granger. 
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          Studiile empirice s-au realizat ȋn principal prin metode econometrice precum metoda 

generalised least square (GLS), metoda White de eliminare a heteroschedasticității și efecte fixe. 

Suplimentar, au fost utilizate și metodele quantile regression și Robust least square. 

          Din cercetarea impactului factorilor de influență asupra cotei efective de impozitare a 

profitului companiilor din statele emergente est-europene care au aderat la UE în perioada 2004 -

2007, s-au identificat următoarele rezultate empirice: 

 Variabilele pentru structura activelor au fost corelate pozitiv cu rata efectivă de impozitare 

a profitului și au susținut lipsa de interes pentru agresivitatea fiscală; 

 Variabilele pentru profitabilitate și mărimea companiei au fost corelate pozitiv cu rata 

efectivă de impozitare a profitului, demonstrând astfel prezența costului politic în piețele 

emergente europene care presupune faptul că firmele de mari dimensiuni să suporte un nivel 

mai ridicat al poverii fiscale reale; 

 Îndatorarea a înregistrat legături mixte cu rata efectivă de impozitare, evidențiind rolul 

deducerilor cheltuielilor cu dobânzile ca metodă de evitare fiscală, dar și riscul rezultat din 

supraîndatorare; 

  Lichiditatea a fost corelată pozitiv cu rata efectivă de impozitare, în toate modelele 

analizate.  

         Majoritatea rezultatelor obținute sunt convergente ȋn raport cu cercetările anterioare și 

reflectă realitatea economică din țările analizate (Buijink, Janssen și Schols, 2002; Janssen, 2005; 

Lee și Swenson, 2012; Delgado et al. 2014;  Belz et al., 2018). 

           Estimarea prin metoda quantile regression a întărit rezultatele obținute cu ajutorul metodei 

GLS și a evidențiat că în zona quartilelor ridicate (tau > 0.7) teoria costului politic conform căreia 

firmele mari au cote efective de impozitare semnificative a fost înlocuită de teoria puterii politice 

care spune că firmele mari au resurse financiare să reducă povara fiscală reală.  

          Prin variabila cota statutară, drept factor de influență asupra cotei efective, care a avut 

coeficienții cei mai ridicați dintre toate variabilele utilizate, cercetarea empirică a subliniat 

importanța determinantă a politicilor fiscale asupra nivelului cotelor efective de impozitare a 

companiilor din țările emergente ale Uniunii Europene. Rezultatele ar putea sugera o relație ȋntre 

autoritățile fiscale europene și mediul corporativ astfel: cotele statutare au fost reduse succesiv de-

a lungul anilor ajungând la un nivel accesibil și în schimb companiile nu practică excesiv metode 

de evitare fiscală ȋn scopul reducerii cotei efective de impozitare a profitului. 



   

11 

 

          Parafrazând-ul pe Albert Einstein3 „cel mai greu lucru de înțeles sunt impozitele pe venit”, 

capitolul doi „Analiza cotei efective de impozitare a profitului companiilor listate pe piețele 

americane” are ca obiectiv principal analiza fiscalității din Statele Unite ale Americii și a factorilor 

de influență ai cotei efective de impozitare a profitului companiilor listate pe piețele de capital cele 

mai importante din mediul financiar global: S&P500, NASDAQ și indicele Dow Jones. Studiul 

pornește de la faptul că deși ȋn Statele Unite al Americii cotele statutare, legale, nominale sunt 

ridicate, companiile reușesc prin diverse metode de evitare fiscală să reducă semnificativ povara 

fiscală, acest aspect sugerând un indiciu al prezenței agresivității fiscale.  

          Cercetarea empirică a cotelor efective de impozitare a profitului companiilor americane 

listate, a avut ca reper general studiul lui Gupta şi Newberry (1997) care include trei tipuri factori 

de influenţă ai cotei efective de impozitare: profitabilitatea, structura activelor şi îndatorarea care 

au fost completați cu variabile de control precum mărimea companiei, dar și cu variabile aflate la 

limita guvernanței corporative din sfera remunerării managerilor (salariul de bază, bonusurile și 

acordarea de pachete de acțiuni / opțiuni). 

          Sinteza studiilor de specialitate internaționale, realizată ȋn scopul delimitării factorilor de 

influență asupra cotei efective de impozitare a profitului, a fost urmată de studii empirice realizate 

pe baze de date diferite incluzând un număr semnificativ de observații astfel: eșantionul principal 

de analiză a cuprins un număr de 236 companii din S&P 500, în perioada 2000-2014, rezultând un 

număr de 3.540 observații; un alt eșantion format din 200 de companii comune Dow Jones și 

NASDAQ pentru perioada 2000-2013, cu un total de 2.814 observații, majoritare sectorului 

tehnologic generator de produse inovatoare. 

          Pentru realizarea studiilor empirice au fost utilizate metode econometrice precum: GLS, 

Robust least square și Testul Granger. 

          Cercetarea impactului factorilor de influență asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor listate S&P 500,  pune ȋn evidență următoarele concluzii principale: 

 Variabilele privind profitabilitatea și structura activelor companiilor au avut corelații mixte 

cu rata efectivă de impozitare; 

 Variabilele privind ponderea datoriilor pe termen lung în total active și solvabilitatea au 

fost corelate negativ cu rata efectivă, fapt ce sugerează predilecția companiilor americane listate 

                                                                 
3  Se presupune că la un moment dat Albert Einstein a declarat: „The hardest thing in the world to understand is the 

income tax.”  
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pentru utilizarea deducerii cheltuielilor cu dobânzile ca mijloc facil de reducere a poverii 

fiscale.  

 Lichiditatea curentă a fost negativ corelată cu nivelul cotei efective de impozitare a 

profitului și a susținut teoria puterii politice potrivit căreia rezervele mari de cash pot fi utilizate 

pentru activități de lobby ȋn scopul reducerii poverii fiscale; 

 Mărimea companiei a înregistrat o corelație negativă cu cota efectivă de impozitare, fapt ce 

susține teoria puterii politice, deloc de neglijat ținând cont de contextul firmelor componente 

S&P 500, printre cele mai puternice din lume; 

 Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea au dovedit o legătură negativă cu rata efectivă de 

impozitare, fapt ce susține ideea că firmele listate S&P 500 apelează la deducerile fiscale 

acordate pentru inovare; 

 Salariul de bază al directorului general a fost corelat negativ cu rata efectivă de impozitare 

a profitului, iar variabila pentru remunerarea sub formă de acțiuni a fost corelată pozitiv. 

Variabila pentru bonusurile directorului general și cea pentru taxele de audit nu s-au dovedit 

semnificative statistic; 

          Pentru eșantionul de companii americane listate Dow Jones și NASDAQ, rezultatele 

empirice au fost următoarele: 

 Profitabilitatea prin toate cele trei proxy a fost corelată negativ cu rata efectivă de 

impozitare (contrar Gupta și Newberry, 1997) sugerând că firmele americane mari, puternic 

capitalizate dispun de resursele financiare necesare pentru eficientizarea managementului 

fiscal, posibil și pentru agresivitatea fiscală; 

 Structura activelor a ȋnregistrat corelații mixte cu nivelul cotei efective de impozitare 

sugerând faptul că managerii din companiile listate Dow Jones și NASDAQ, preferă alte tipuri 

de deduceri fiscale;  

 Variabilele privind îndatorarea companiilor au evidențiat corelații mixte cu nivelul cotelor 

efective de impozitare a profitului;  

 Mărimea companiei a susținut prezența puterii politice prin corelație pozitivă; 

 Amânarea impozitării a fost corelată pozitiv cu rata efectivă de impozitare deoarece,  deși 

amânarea are un efect de reducere la momentul înregistrării, pe termen lung, prin amânarea 

impozitării crește obligația fiscală viitoare a companiei. 

           Managerii companiilor americane utilizează în planificarea fiscală lacunele politicilor 

fiscale americane, fenomen cunoscut drept agresivitatea fiscală. Piețele financiare americane sunt 
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caracterizate de o luptă acerbă de reducere a efectelor nivelului ridicat al cotelor statutare. Este o 

stare de spirit, un mijloc prin care companiile arată că sunt performante financiar, puternice și un 

mijloc de creștere al cash flow-urilor suplimentare, spre deosebire de piețele europene, unde 

fiscalitatea este doar un instrument de atragere a investitorilor. 

          Rezultatele empirice identificate sunt ȋn concordanță cu studiile anterioare din litera de 

specialitate internațională și evidențiază faptul că o parte semnificativă din variația cotei efective 

de impozitare a profitului companiilor americane listate a fost explicată de factori de influență de 

tipul indicatorilor de performanță financiară. 

          Pentru companiile listate Dow Jones și NASDAQ, preponderent cele din sectorul tehnologic, 

rezultatele empirice obținute au arătat că mărimea și profitabilitatea companiilor sunt asociate cu 

niveluri reduse ale cotelor efective de impozitare, iar structura activelor și îndatorarea sunt 

elemente secundare de reducere a fiscalității.  

          Concluzia finală este că firmele americane listate pe cele mai puternice piețe de capital 

utilizează un mixt între factorii financiari și remunerarea managerilor pentru evitarea cotelor 

statutare ridicate. Comparativ cu piața financiară europeană în care fiscalitatea este doar un mijloc 

de combatere a concurenței din Piața Unică dintre statele dezvoltate și statele emergente, în Statele 

Unite ale Americii, pentru piețele financiare, politicile fiscale devin adevărate arme tactice utilizate 

pentru a surclasa concurența. 

          Capitolul trei „Studiu privind factorii determinanți ai cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor din țările asiatice” tratează analiza empirică a factorilor de influență ai cotelor efective 

de impozitare a profitului companiilor japoneze componente Nikkei 225.  

          Cercetarea pornește de la analiza și sinteza literaturii științifice privind cadrul general de 

abordare a cotelor legale, statutare și a cotelor efective de impozitare a profitului companiilor 

asiatice, iar pentru comparativitate cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (analizate 

în capitolele anterioare) a fost selectată piața financiară din Japonia, care prezintă cele mai multe 

similitudini cu mediul corporativ american (reper lucrarea lui Nicodème, 2007), dar și 

particularități specifice culturii asiatice precum grupurile financiare de tip keiretsu.  

          Analiza factorilor de influență a cotei efective de impozitare se realizează din perspectiva 

unor variabile independente, pentru paralelismul cu studiile anterioare, centrate pe cele trei mari 

axe de influență, respectiv profitabilitatea, îndatorarea, structura activelor, completate cu variabile 

specifice precum ponderea acționarilor străini în numărul total al acționarilor companiilor 

japoneze, precum și numărul total de acționari. 
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          Validitatea rezultatelor și robustețea cercetării sunt conferite de baza de date pe care se 

realizează cercetarea și care cuprinde 180 de companii componente ale indicelui Nikkei 225, pentru 

perioada 2000-2017, care au generat un total de 3.240 observații. 

          Studiile empirice s-au realizat prin metode econometrice precum metoda generalised least 

square (GLS), metoda White de eliminare a heteroschedasticității, efecte fixe, metodele quantile 

regression și Robust least square. 

          Analiza impactului factorilor de influență asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor componente Nikkei 225 a condus la următoarele rezultate empirice: 

 Profitabilitatea companiilor a fost corelată pozitiv cu nivelul cotelor efective de impozitare 

a profitului, sugerând un indiciu al prezenței teoriei costului politic; 

 Structura activelor companiilor a fost corelată pozitiv cu rata efectivă de impozitare a 

profitului; 

 Îndatorarea companii a ȋnregistrat o corelație mixtă cu rata efectivă de impozitare a 

profitului companiilor componente Nikkei 225; 

 Lichiditatea a înregistrat o legătură negativă cu nivelul cotelor efective de impozitare în 

toate metodele de estimare; 

 Implicarea investitorilor străini în acționariatul companiilor japoneze a fost corelată negativ 

cu nivelul cotelor de impozitare a profitului, iar companiile cu un număr mare de acționari au 

înregistrat o corelație pozitivă cu povară fiscală mai ridicată; 

 Mărimea companiei a fost corelată pozitiv cu rata efectivă de impozitare a profitului 

companiilor. 

          Rezultatele empirice obținute cu ajutorul modelelor cantitative realizate în scopul cercetării 

poverii fiscale a companiilor componente Nikkei 225 au dezvăluit faptul că mai puțin de jumătate 

din variația nivelului cotelor efective de impozitare este explicată de variabilele specifice 

indicatorilor de performanță financiară, fapt ce sugerează că factorul esențial de influență este 

nivelul foarte ridicat al cotelor statutare. Fiind comasate în grupuri mari, companiile japoneze se 

conformează regimului fiscal și nu sunt stimulate de metodele de evitară fiscală, de altfel limitate 

prin legislație.   

           Similar cu atitudinea companiilor est-europene care acceptă politicile fiscale reduse ca 

factor predominant de influență a cotelor efective de impozitare, companiile japoneze acceptă 

fiscalitatea ridicată impusă de politicile fiscale și nu utilizează agresiv evitarea fiscală, comparativ 

cu firmele listate din Statele Unite ale Americii. 
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          Capitolul 4 „Analiza cotei efective de impozitare a profitului companiilor din perspectiva 

guvernanței corporative” ne introduce ȋntr-o nouă arie a cercetării focusate pe mecanismele 

guvernanței corporative cu impact asupra cotei efective de impozitare a profitului. 

          Similar celorlalte capitole, cercetarea este orientată, inițial, spre stadiul cunoașterii privind 

cadrul general de abordare a cotei efective de impozitare a profitului și a legăturii acesteia cu 

structurile de guvernanță corporativă. 

          Ȋn raport cu studiile publicate ȋn literatura internațională, cercetarea integrează ca element de 

noutate guvernanța corporativă ca factor de influență asupra cotei efective de impozitare a 

profitului companiilor, alături de indicatorii de performanță financiară axați pe profitabilitate, 

structura activelor și îndatorarea companiilor. Variabilele independente din sfera guvernanței 

corporative utilizate ȋn studiile cantitative au fost: independența, mărimea și diversitatea de gen a 

membrilor din Consiliul de Administrație precum și experiența, vechimea și dualitatea directorului 

general. 

          Sinteza studiilor de specialitate internaționale, a fost urmată de studii empirice realizate pe 

fiecare dintre eșantioanele prezentate în primele trei capitole ale tezei de doctorat astfel: eșantionul 

de analiză a statelor europene emergente a cuprins cinci piețe de capital est-europene, acoperind 

perioada 2000-2016, cu un număr de 108 companii menționate anterior și 1836 observații; 

eșantionul companiilor americane cuprinde 50 de companii NASDAQ și Dow Jones pentru 

perioada 2000-2013, cu un total de 700 observații; eșantionul companiilor japoneze listate cuprinde 

o perioadă începând cu 2007 și finalizată cu 2017 și este format din 178  de companii, cu un total 

de 1958 observații. În realizarea studiilor empirice au fost utilizate metode econometrice precum: 

GLS, quantile regression, Robust least square și Testul Granger. 

          Investigând impactul factorilor de influență asupra cotei efective de impozitare a profitului 

companiilor listate din trei zone geografice ale lumii, s-au desprins următoarele concluzii 

principale: 

          În cazul companiilor europene emergente, ca urmare a lipsei accesului la date complete 

privind raportările de guvernanță corporativă pe termen lung, variabila independentă selectată a 

fost reprezentată de taxele de audit. Cercetarea corelației dintre cota efectivă și factorii de influență 

a evidențiat o corelație mixtă ȋntre taxele de audit și cota efectivă de impozitare a profitului, taxele 

de audit dovedindu-se mai importante în piețele financiare caracterizate de un grad ridicat al 

evaziunii fiscale (ex. România). Auditul independent este un mijloc prin care acționarii se asigură 
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că asimetria informațională și problemele de agent sunt reduse sau eliminate, mai ales în cadrul 

piețelor financiare emergente în care supravegherea instituțională este încă ineficientă.                                  

          Pentru companiile americane listate rezultatele studiilor cantitative relevă următoarele: 

   Diversitatea de gen a fost corelată pozitiv cu povara fiscală reală pentru că o pondere mai 

mare a femeilor ȋn Consiliul de Administrație face ca influența acestora să fie mai puternică, 

iar managerii femei sunt mai prudente ȋn asumarea riscului fiscal. 

  Dualitatea și experiența directorului general au fost corelate negativ cu nivelul cotei 

efective de impozitare a profitului. Un director general cu experiență îndelungată, având și 

funcție de Președinte și cu experiență practică (MBA) în domeniul financiar, este foarte 

influent, bine informat în companie și prin urmare are abilitățile necesare optimizării poverii 

fiscale.  

 Independența Consiliului de Administrație a fost corelată negativ cu nivelul cotei efective 

de impozitare a profitului companiilor americane.  

          Studiul mecanismelor de guvernanță corporativă și influența asupra cotelor efective de 

impozitare a profitului companiilor din Japonia au evidențiat următoarele concluzii: 

  Independența și diversitatea de gen a membrilor din Consiliul de Administrație au fost 

corelate pozitiv cu nivelul cotelor efective de impozitare a profitului companiilor japoneze.  

 Experiența membrilor din Consiliul de Administrație, prin vârsta înaintată, reduce nivelul 

cotelor efective de impozitare a profitului companiilor japoneze și a fost corelată negativ cu 

rata efectivă de impozitare a profitului companiilor japoneze.  

 Mărimea Consiliului de Administrație și dualitatea directorului general nu au fost 

semnificative statistic.  

          Rezultatele cercetării concluzionează că implicarea mecanismelor de guvernanță corporativă 

conduce la creșterea cotelor efective de impozitare a profitului, iar explicația pentru acest rezultat 

a fost faptul că prin dezvoltarea guvernanței corporative, se elimină practicile excesive de evitare 

fiscală. Ȋn final se poate concluziona că: Guvernanța corporativă nu este un Cerber la porțile 

companiei, ci este mai degrabă un înger păzitor ce îndrumă compania pe drumul cel bun - pe calea 

corectă.   

          Concluziile tezei de doctorat sunt relevante în context economic și financiar, evidențiind 

utilizarea deducerilor fiscale ȋn scopul reducerii nivelul cotelor efective de impozitare sub nivelul  

cotelor statutare, în toate regiunile geografice analizate. Cercetarea a identificat anumite aspecte 

specifice, dintre care evidențiem: companiile din țările emergente europene nu aplică excesiv 
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metodele de evitare fiscală, datorită cotelor statutare, legale reduse; companiile japoneze nu 

practică metodele de evitare fiscală întrucât acceptă cotele nominale de impozitare ridicate, ca o 

conformare legală derivată din cultura niponă; companiile listate pe piețele americane, în spiritul 

culturii capitaliste, nu acceptă nivelul ridicat al cotelor legale și utilizează excesiv metode de evitare 

și planificare fiscală, practică managerială denumită în literatura de specialitate agresivitate fiscală.   

          Rezultatele empirice prezentate ȋn cadrul tezei de doctorat sunt relevante ȋn raport cu studiile 

anterioare e specialitate și reflectă realitatea economică, existând și anumite diferențieri justificate 

de factori economico-sociali și culturali, specifici.  

          Ȋn acest sens, Wilde și Wilson (2017) oferă o imagine în perspectivă a studiilor privind 

metodele de evitare fiscală din ultimii 10 ani, realizând o meta-analiză a principalelor studii 

anterioare din literatura internațională, evidențiind: rolul planificării fiscale; unități de măsură a 

evitării fiscale sub forma diferitelor formule ale cotelor efective de impozitare a profitului 

companiilor; exemple de facilități, scutiri și deduceri fiscale; exemple de variabile care surprind 

caracteristici ale companiilor ce influențează evitarea fiscală (ex. mărimea companiilor); trimiteri 

la teoriile cost politic, putere politică, risc reputațional; legătura dintre responsabilitatea socială și 

evitarea fiscală; paradisurile fiscale; stimularea prin compensații a managerilor pentru implicarea 

în metode de evitare fiscală; planificarea fiscală pentru companiile multinaționale; agresivitatea 

fiscală; riscul fiscal; mutarea profiturilor cu scop de evitare fiscală; raportarea financiară și 

diferențele dintre profitul contabil / profitul impozabil; conexiunile politice și activitățile de lobby; 

instituții de reglementare a politicilor fiscale. 

          Rezultatele cercetării pot fi utile atât pentru mediul economic academic prin contribuția 

empirică cât și prin faptul că pot reprezenta puncte de pornire pentru dezvoltarea de noi direcții ale 

cercetării viitoare. De asemenea, cercetarea prezintă interes pentru mediul instituțional care ar 

putea identifica repere ȋn stabilirea unor politici fiscale, nefiind excluși nici practicienii din piețele 

financiare care pot regăsi aspecte fundamentale despre metodele de evitare și planificare fiscală 

importante ȋn procesul de optimizare fiscală.    
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          Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat permanent pe parcursul programului de 

studii doctorale prin: 

1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute 

– 9 articole astfel: 

 Publicarea unui număr de 2 articole în reviste indexate în Thomson Reuters Web of Science 

cu factor de impact: Emerging Markets Finance and Trade, Impact Factor 2016: 0.826, 5-

Year Impact Factor :0.951, Article Influence Score 2016: 0.201; Transformations in 

Business & Economics, Impact Factor 2016: 0.556, 5-Years Impact Factor: 0.526, Article 

Influence Score2016: 0.043) 

 Publicarea unui număr de 7 articole în reviste recunoscute indexate în baze de date 

internaționale (Scopus, Ebsco, EconLit, DOAJ, REPEC, Cabell’s, Ulrich’s, Universe 

Digital Library, ProQuest, J Gate, și altele). 

1. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaționale  

recunoscute din ţară şi din străinătate – 6 studii astfel: 

 Participări la 5 conferințe internaționale desfășurte ȋn străinătate indexate în Thomson 

Reuters Conference Proceeding Citation Index: IBIMA 30, Madrid, 8-9 Noiembrie 2017; 

AMIS 2016, București, 8-9 Iunie 2016; IBIMA 27, Milano, 4-5 Mai 2016, IBIMA 27, 

Milano, 4-5 Mai 2016; IBIMA 26, Madrid, 11 Noiembrie 2015 

  Participări la o manifestare  științifice naționale, cu valorificarea lucrărilor în volumele: 

ABC-ul lumii  financiare, 11 Aprilie 2014. 

 

2. Alte lucrări susținute la manifestări științifice  

 Participarea cu lucrări la 5 manifestări științifice: International Finance and Banking 

Conference FIBA 2018,  29-30 Martie 2018; International Conference on Non-Banking 

Finance, ediția 3, 26 Mai 2018; International Finance and Banking Conference FIBA, 24-

26 Martie 2016; ABC-ul lumii  financiare, 24 Aprilie 2015; Olimpiada Naţională a 

Studenţiilor Economişti (ONSE), secţiunea „ Administrarea Afacerilor” ediţia a IX-a, 10 

Mai 2014 

 

          Recunoașterea rezultatelor cercetării doctorale se remarcă prin citări realizate ȋn articole 

publicate ȋn reviste indexate BDI precum și ȋn lucrări de licență și lucrări de disertație. 
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SUMMARY OF THE PHD THESIS 

  

          Classic economy from the beginning of the XX Century, during the Great Crash of Stock 

Exchange, propose theory of cyclical theory in economy and the alternation of economic recession 

and economic boom (Schumpeter, 1927). Time, innovation, globalization and interdependence of 

financial markets developed global economies but in the same time, through all these complex 

evolutions, they became excessively vulnerable. 

          Of notoriety in the history of corporate finance and for the overall economic sciences is the 

2007 crisis, which can be compared with the dangerous mirage of sea waves: although is beautiful, 

attractive, exciting, a sea wave to big can any time change into a destructive tsunami. By analogy, 

in finance, a period of economic boom based on a speculative bubble is stimulating for financial 

markets, but it can always turn into a financial crisis with devastating effects. 

      Crisis from 2007 reminded that financial markets and economies are unpredictable and that the 

euphoria of an economic boom can become overnight into “A New Age of Turbulence” as the 

present context was defined by Kotler and Caslione (2009). The new economy is characterized by  

unpredictable uncertainty that propose a new set of rules where everything is possible. Taleb 

(2010) describe the phenomenon into an elegant syntagma: black swan. This new economic context 

is uncertain and risky and needs the implementation of updated measures for preventing and 

mitigating a potential economic crisis. 

          Liquidity is a central point in the context of financial crisis and corporate finance represents 

influence factors of it, through the financial and fiscal management. The corporate governance 

mechanisms are the command center of corporate governance and can represent the source of 

financial crisis, as it was proved in 2007 (Haldane, 2012). 

          Through contagion effect, the negative consequences of a financial crisis began within the 

corporate environment will be expanded upon the economy (e.g. 2007 crisis) and thus, upon the 

society and people. Another direct mode, in which companies influence with their financial 

decisions, the society welfare, is (un)payment to the state budget of their fiscal obligations. The 

attitude of the companies regarding the tax system is influenced by fiscal policies, which set the 

benchmark for tax burden at the company level, through statutory rates. From this perspective, the 

study of effective corporate tax rates is of interest.  
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          The research topic approached in the PhD thesis treats a complex subject, of permanent 

relevance from the perspective of two fundamental domains respectively taxation and corporate 

finance. The study of fiscal policies is a complex process and polyvalent and statutory rate is the 

simplest indicator of research in the first instance. Corporate finance imply detailed analysis and 

the real fiscal burden imposed by fiscal policies it can be realized through the effective corporate 

tax rates, by accessing financial reports, being of interest for all actors within financial markets.    

          The importance of the theme approached in the PhD thesis is supported by the gradual 

mode of conducting of the research of effective corporate tax rate and its influence factors, in a 

double way, which targets financial factors and respectively factors of corporate governance 

structures. The thesis is elaborated into a perspective axed on translation of effective corporate tax 

rate from the classic sphere of taxation into the context of corporate finance. In this way, corporate 

finance capture a broader image of economic, financial and social mechanisms that interact within 

companies, assuring therein, the link with global financial environment.  

          Study integrates elements of human nature (e.g. CEO duality, gender diversity of the Board 

of Directors) associated with corporate governance and brings a first element of novelty in the 

scientific literature of effective tax rate. 

          Research is conducted on two coordinates that follow aspects cumulated into a general 

theoretical frame realized by synthesizing of the previous studies presented in the scientific 

literature and its developing through own empirical studies that mainly the analysis of influence 

factors of effective corporate tax rate. In all four chapters, the research starts from general theories 

from corporate finance and continues with quantitative studies based on significant and robust 

databases regarding, through parallel comparison, three geographic areas: the European one, the 

American one and the Asian one. 

          Companies listed on stock exchange from the three zones, through openness and global 

interaction conferred by the capital markets, facilitate the international parallel, in which is 

included Romania, and have as goal the analysis of effective corporate tax rate from the perspective 

of shareholders, managers and investors. 

          By highlighting elements of corporate governance together with elements of financial reports 

there are taken into consideration specific particularities of the companies that influence the 

approach of them in front of the current fiscal policies, but also aspects that are related with the 

human nature that can have an effect within the company.    
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          In order to complete the research results and to empower the role of listed companies, the 

PhD thesis contain as element of novelty the investors (e.g. total number of shareholders, 

institutional shareholders). For investors, the effective corporate tax rate at the level of perception 

one of the indicators from the fundamental analysis, which can complete the investing decision in 

the shares of the company. A level to high of the effective corporate tax rate, comparing with the 

average of the market, can impose suspicions regarding the nondeductible expenses (a clue of lack 

of protection for minority shareholders) or an ineffective financial management. On the other way,   

a low level can indicate the presence of tax aggressiveness that increases the reputational risks and 

the financial risks. 

          The motivation of research was determinated by the fact that the literature regarding the 

recent studies, which follow the level of effective corporate tax rate in parallel on more geographic 

areas, after year 2007, is scarce, and the investigation of bounds between corporate governance 

structures and effective corporate tax rate is still at the early stages. 

           The PhD thesis is structured in four chapters that captures theoretical approaches 

competed by models and empirical evidences. Each chapters contains: 

- General aspects regarding taxation from a specific region; 

- Current stage of scientific domain completed by government reports at the general level but 

also axed on each region; 

- References and research from specialty literature; 

- The impact of corporate governance mechanism upon taxation (element of novelty); 

- A subsection of presenting the methodology and proxy variables chosen from three main 

categories of influence factors – profitability, structure of the assets and indebtedness; in some 

models there are included variables less specific to taxation, from the sphere of corporate 

governance such as Board characteristics and CEO characteristics; 

- Descriptive statistics and Pearson correlations; 

- Empirical results obtained by different estimation models in order to obtain robust coefficients 

- best linear unbiased estimators (BLUE) – the main methods applied in every chapters are the 

least square method (OLS), generalized least squares cross-section weights - GLS  regressions, 

with fixed effects and White heteroscedasticity-robust standard errors, method of quantile 

regression because shows the influence of independent variables on the entire distribution – it 

offers a new perspective of the links – and the economic interpretation of them, completed by 

human nature aspects; 
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- Conclusions and remarks for future directions.  

          Chapter 1 “General approaches and empirical evidences regarding the effective corporate 

tax rates” was focused on the study of effective corporate tax rates of listed companies from 

member states of European Union, based as empirical database on listed companies from Eastern 

European stock exchange. The aim of the research follows the identification of some results, which 

can explain the influence factors of effective tax rates and their impact. 

           A specific objective of the first chapter was the analysis of the taxation in the former 

communist European countries that had an accession to the EU during 2004-2007. Thus, an indirect 

objective was the analysis of the evolution of transition process of the former communist countries, 

to the capitalist system, but also, to study the performance of corporate finance from these emerging 

European countries. This objective has a historical signification due to the fact that all the countries 

had a common history (communism).   

          Among the first specific objectives followed in this research, included a synthesis of 

specialized international studies regarding the general approaches of effective corporate tax rates 

and the identification of specific indicators for the structuring of influence factors of effective tax 

rates. 

          The identification in the specialty literature of directions of influence upon effective 

corporate tax rate lead to another specific objective, the one of naming the dependent variable, 

independent variables and control variables. The dependent variable was the effective corporate 

tax rate calculated as in the Thomson Reuters platform that was the source of financial reporting 

required by the empirical research conducted in the PhD thesis.  

          The independent variables were developed in three major piles of influence: profitability, 

structure of the assets and indebtedness, and were completed by control variables such as firm size 

or statutory rate.  

          A specific objective targeting the own empirical study follows the influence factors of 

effective corporate tax rates from emerging Eastern European countries by applying diverse 

estimation models (e.g. GLS, quantile regression, Robust least square), completed by White 

method of removing the effects of heteroscedasticity and fixed effects, applied on data panel 

models.   

          Robustness of the research is conferred by the main database, which contains 148 listed 

companies from 8 stock exchange within former communist European states, members of the EU, 

with a total of 2.516 observations. Period was between 2000 and 2016. Additionally, the main 
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model of research followed the analysis of influence factors of effective corporate tax rates for two 

other particularized cases: i) the main sample without Baltic States, analyzed for the period 2000-

2016 with a total of 1.836 observations; ii) for Baltic States, a sample of 40 companies for period 

2000-2016 with a total of 600 observations.  

          Researching the impact of influence factors of effective corporate tax rates from emerging 

Eastern European countries that had an accession to the European Union, from Chapter 1 emerged 

the following main conclusions: 

i) Variables for assets’ structure were positively correlated with effective tax rate and supported 

the lack of interest for tax aggressiveness; 

ii) Variables for profitability and firm size were positively correlated with effective tax rate, 

proving the presence of political cost theory within emerging European countries that suppose a 

higher taxation from fiscal; authorities for large companies; 

iii) Indebtedness recorded mixed links with effective tax rate, showing the role of  deductions of 

interest expenses as tax avoidance method , but also, the risk resulted from over indebtedness; 

iv) Current liquidity had a positive correlation with effective tax rate in all models; 

   In relation to previous research, the majority of results were converged (Lee and Swenson, 2012, 

Belz et al., 2012).             

          The estimation through quantile regression method highlighted the results obtained with the 

GLS method and showed that in the area of high quantiles (tau > 0.7) theory of political cost, that 

implies that large companies face more taxation from the fiscal authorities, was replaced by the 

political power theory, which says that large companies have financial results to reduce the tax 

burden. 

          The own research conducted in Chapter 1 stressed the determinant importance of fiscal 

policies upon the level of effective corporate tax rate of emerging countries from European Union 

through variables for statutory rate, which had the highest coefficients among all variables. There 

is a compromise between fiscal European authorities and corporate environment: statutory rates 

have been successive reduced over the years to offer support, and companies use less tax avoidance 

methods.  

          Paraphrasing Albert Einstein “The hardest thing in the world to understand is the income 

tax”, Chapter 2 “Analysis of effective corporate tax rate of companies listed on American stock 

exchange” has as main objective the analysis of taxation from United States of America and of 
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influence factors of effective corporate tax rate of companies listed on capital markets that are the 

most important from the global financial environment: Dow Jones, S&P500 and NASDAQ. 

          Research has as goal the identification of some empirical results in order to explain the 

influence factors of effective tax rate of companies listed on American stock exchange, that can 

offer an image on complex fiscal policies  from USA, unique by the way of implementation .  

          Starting from the fact that USA have one of the biggest statutory rates, at the global level, 

companies manage through diverse tax avoidance methods to mitigate tax burden, the first 

objective was the search for results indicating the presence of tax aggressiveness. 

           Among the specific objectives, there were the summary of specialty literature regarding 

approaches of effective corporate tax rates and the identification of specific indicators for 

structuring the influence factors of effective tax rates. 

          The literature lead to the main directions of research for the influence factors upon the 

effective corporate tax rate and to the definition of the dependent variable, of independent variables 

and control variables. The dependent variable was the effective corporate tax rate, calculated as in 

the Thomson Reuters platform, which was the source of financial reports that were used in the 

empirical research. 

          The empirical research of effective tax rates of listed American companies had as benchmark 

the study of Gupta and Newberry (1997) which include three types of influence factors: 

profitability, assets’ structure and indebtedness that were completed with control variables such as 

firm size and variables at the limit of corporate governance, such as CEO remuneration and audit 

fees.  

          A specific objective that targets the own empirical study follows the influence factors for 

listed companies on stock exchanges from USA, by applying diverse estimation methods (e.g. 

GLS, Robust least square, Granger Test), completed with White’s method and fixed effects on data 

panels. 

           Validation of the research results is conferred by the main database, which contains 236 

listed companies on S&P 500, non-financial, for the period 2000-2014, representing more than 

3.540 observations. The S&P 500 index is a global benchmark regarding the status of the American 

economy and of the evolution of American capital markets overall. Additional to the main model, 

the study followed the influence factors upon effective corporate tax rate and was conducted on a 

sample of 200 companies, components of Dow Jones and NASDAQ, for the period 2000-2013, 

with 2.814 observations.  
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           Investigating the impact of influence factors of effective corporate tax rate of listed 

American companies, Chapter 2 comprised the following conclusions:  

i) Variables for profitability and assets’ structure had a positive correlation with effective tax rate, 

and the results indicate a lack of excessive methods of tax avoidance; 

ii)    Variables for ratio of long-term debt to total assets and for solvability recorded a negative link 

with effective tax rate, which suggests the predilection of the American listed companies for 

methods of tax avoidance based on interest expenses; 

iii) Current liquidity recorded a negative correlation with level of effective tax rate and supported 

the theory of political power based on large amounts of cash that can be used for lobby activities 

in order to reduce tax burden; 

iv) Firm size recorded a negative correlation, which implied the presence of political power theory, 

an expected fact since S&P 500 companies are ones of the biggest at the international level; 

v) Research and development expenses proved a negative link with effective corporate tax rate, 

fact that suggested the use of tax breaks of innovation; 

vi) Basic salary of the CEO was negatively correlated with effective corporate tax rate. 

Remuneration with stock awards was negatively correlated with tax burden. Bonuses and audit fees 

were not significant from the statistic point of view. 

          For a sample of listed companies on Dow Jones and NASDAQ, the empiric results of 

research were as follows: 

i) Profitability through all three proxies had a negative correlation with effective corporate tax rate 

(contrary to Gupta and Newberry, 1997) and showed that large American companies, heavily 

capitalized have enough financial resources for a better  fiscal management, including tax 

aggressiveness; 

ii) Assets’ s structure highlighted the fact that managers from the companies listed on NASDAQ 

and Dow Jones prefers other types of tax breaks, and assets are being used for the increasing of the 

profitability; 

iii)  Variables for indebtedness had mixed correlation with effective corporate tax rate; 

iv) Firm size supported the presences of political power theory with a negative link; 

v) Tax deferral – deferred tax liability – recorded a positive link with effective tax rate because it 

has an effect of reduction of tax burden at the beginning, but over time the future tax obligation are 

building up and the future tax rates will be higher; 
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          Comparing with the previous literature, the majority of the results obtained were convergent 

for the majority of the variables used for the study of S&P 500 companies and some of them were 

divergent for the study of NASDAQ and Dow Jones companies (Gupta and Newberry, 1997, 

Richardson and Lanis, 2007). 

           The own research from Chapter 2 supported the fact that the current activity of the CEO 

reduces the effective corporate tax rate, by itself, and through remuneration with stock awards, they 

become more sensitive at the use of tax avoidance methods. Thus, remuneration with stock awards 

can be a method of reducing tax aggressivness, but in the same time, it can enhance tax 

aggressiveness practices.     

          Significant part of the variation of effective corporate tax rate of American companies was 

explained by influence factors from financial management. Companies listed on S&P 500 are 

exploiting tax avoidance methods based on the firm characteristics, being a status quo of the 

companies listed on the most famous stock exchange.  

           Managers of the American companies use for reasons of tax planning, the gaps from 

American fiscal policies, a phenomenon known as tax aggressiveness. Financial markets are 

characterized by fierce fight for reduction of the effective corporate tax rate against the high level 

of statutory rate. It is a state of mind, a way in which companies show that they have financial 

performance, that they are powerful. It is also a way of increasing the additional cash flows, unlike 

the European markets where taxation is only an instrument used to incentivizing the investors. 

          For companies components of Dow Jones and listed on NASDAQ, preponderant thus from 

the technology sector, the empirical results showed that size and political power are associated with 

lower levels of effective corporate tax rates, and assets’ s structures and indebtedness are secondary 

elements in tax planning.     

          The conclusion is that listed American companies from the most important capital markets 

use a mix of factors between finance and regulations (e.g. the ability of managers to “hide” the real 

profits), and human factors (e.g. power, greed, experience, risk appetite, lack of fear of penalties) 

with the scope to reduce the effects of high statutory rates from USA. 

          By comparing with financial market from Europe where taxation is only a way of combating 

the competition within the European Single Market, in USA, financial markets are developed and 

highly competitive and fiscal policies become real tactical weapons used by the American 

companies to surpass the competitors. 
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          Chapter 3 “Study regarding the determinant factors of effective corporate tax rate from 

Asian countries” contains the empirical analysis of influence factors of effective corporate tax rate 

of the Japanese companies listed on Nikkei 225. 

          The aim and the main objective of the chapter were the analysis of taxation from the Asian 

region, in parallel with UE and USA, analyzed in the previous chapters. Japan financial market 

presents many similarities with the corporate environment from West (Nicodème, 2007). In the 

same time, contains specific particularities of Asian culture (e.g. financial holdings like keiretsu). 

          The first of the specific objectives followed included the synthesis of the studies regarding 

the general approaches of the effective corporate tax rate and the identification of influence factors 

for tax burden. 

          Directions founded in the literature lead to the defining of the dependent variable, 

independent  

Variables and control variables. Dependent variable was the effective corporate tax rate and 

Bloomberg was the source for financial reports used as database. 

          Independent variables followed the same three piles of factors as previous studies: 

profitability, assets’ structure and indebtedness completed with control variables such as the firm 

size and other variables such as foreign investors and total number of shareholders. 

          A specific objective targeting the empirical study of taxation follows the influence factors of 

effective corporate tax rate from emerging eastern European countries by applying diverse 

estimation models (e.g. GLS, quantile regressions, Robust least square), completed with White’s 

method of heteroscedasticity and fixed effects, applied on data panels.    

          Robustness of the research is conferred by the main database that contains 180 companies, 

components of Nikkei 225, analyzed over period 2000-2016, and a total of 3.240 observations. 

           By studying the impact of influence factors on effective tax rate for companies listed on 

Nikkei 225, there are drown the following results: 

i) More profitable firms pay a higher effective tax rate, being a fact that supports the presence of 

political cost theory; 

 ii) Assets’ structure was positively correlated with effective tax rate’ 

iii) Indebtedness had a mix link with effective tax rate of companies listed on Nikkei 225; 

iv) Current liquidity recorded a negative link with the level of effective corporate tax rate in all 

estimated models; 
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v) Including the foreign investors in the shareholder of Japanese companies lead to a reduction of 

effective corporate tax rate and companies with bigger number of shareholders have a higher tax 

burden; 

vi) Firm size was positively correlated with effective corporate tax rate;  

           The results obtain for the Japanese companies listed on Nikkei 225 are convergent with the 

specialized literature. 

            The research highlighted the role of major influence factor upon effective tax rate of fiscal 

policies represented by the level of statutory rates, which are very high in Japan.  As ion the case 

of European companies that accept the lower levels of statutory rates, Japanese companies have to 

bear high levels of taxation and are not tax aggressive. 

          Chapter 4 “Analysis of effective corporate tax rate of companies from the perspective of 

corporate governance”, in addition to models with variables constructed based on financial reports, 

threats as novelty element in the study of effective corporate tax rate some specific variables of 

corporate governance mechanisms. These variables had as benchmark databases presenting in the 

previous chapter with the exception that the period was confined to 2007-2017, because of the lack 

of reports for corporate governance over a long time. 

           The aim of the research is the identification of some empirical results to explain if factors 

of influence of effective tax rates from Europe, USA or Japan can have roots in corporate 

governance. 

           Among the specific objectives, there were the synthesis of the specialty studies from the 

international literature about the link between corporate governance and tax burden. Specialty 

literature lead to the main directions of influence factors of effective corporate tax rates and to 

establishment of the dependent variables, independent variables, control variables. Dependent 

variable was the effective corporate tax rate.  

          The empirical research of effective corporate tax rate had as general directions influence 

factors from the sphere of corporate governance structures in two types: the structures of Board of 

Directors and the characteristics of the CEO. 

          The research maintains variables for profitability, asset’s structure and indebtedness, which 

were completed with control variables such as the size of firm, but also variables specific to 

corporate governance such as independence, size and gender diversity of the Board of Directors 

and experience, tenure and duality of the CEO. 
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          A specific objective regarding the empirical study of influence factors of effective tax rate 

consisted in diverse models of estimation (e.g. GLS, Robust least square, Granger Test) completed 

with White’s method and fixed effects applied on data panel models. 

.          Validation of results from the empirical investigation is conferred by the previous databases 

presented in the first three chapters as follows: for Europe the sample included 5 states, covering 

the period 2000-2016, with a total of 108 companies and 1.836 observations; the sample for 

American companies contain 50 listed comp[anise on NASDAQ and Dow Jones, covering the 

period 2000-2013, with a total of 700 observations; the sample for Japanese companies contains 

178 companies, covering the period 2007-2017 and a total of 1.958 observations. 

          By investigating the impact of influence factors of effective tax rates of companies listed on 

three different geographic areas, from Chapter 4 it can be drawn the next conclusions: 

          In the case of emerging European companies, audit fees recorded mix links with effective 

tax rate and they seemed to be more important within financial markets characterized by a higher 

degree of tax evasion (e.g. Romania). Independent audit is a way in which shareholders assure 

themselves that the informational asymmetry and agent costs are mitigated, especially in the 

emerging markets where institutional supervision is inefficient.   

          For the American companies, audit fees were positively correlated with the level of effective 

corporate tax rates. Gender diversity recorded a positive link with effective corporate tax rate 

because more women in the Board makes that their influence to be more powerful and women as 

managers are more adverse regarding tax risks from tax aggressiveness. A CEO with long 

experience and with duality and who owns a MBA in finance influent within the company, well 

informed about all aspects about the companies and can assets the limits of the company about the 

real threshold of fiscal management. 

          Independence of Board of Directors is negatively correlated with the level of effective 

corporate tax rate. The PhD thesis contains a Granger test that showed the presence of a Granger 

causality between the effective tax rate and the tenure of the CEO.  

           The study of corporate governance mechanisms and their influence upon the effective tax 

rates of companies from Japan revealed that the independence and gender diversity of the members 

of the Board were correlated positively with tax burden. The experience of the members from the 

Board, brought by the age, reduces the level of effective tax rate and recorded a negative link with 

tax burden. Size of the Board of Directors and duality of the CEO were not significant from the 

statistical point of view. Implying the mechanisms of corporate governance lead to a higher 
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effective corporate tax rates and the explanation for this was the fact that through the development 

of corporate governance, practices of excessive tax avoidance are being eliminated.   

           The conclusion of the Chapter 4 was: corporate governance is not a Cerberus at the gates 

of the company and it is more like a guarding angel which leading the company to the right way, 

the right path. 

           The conclusions of the PhD thesis are relevant in the economic context, by highlighting 

the use of tax deduction to reduce the effective corporate tax rates below the level of statutory rates 

in all geographic regions. The research identified certain aspects including: the emerging European 

countries did not use excessive tax avoidance methods due to the fact that the level of statutory 

rates is reduced; Japanese companies did not use excessive tax avoidance methods because they 

accept the high level of taxation and is a legal conduct derived from the Japanese culture to obey 

the rules; companies listed on American stock exchange, in the spirit of capitalist world, did not 

accept the statutory rates and use excessively tax avoidance methods, event tax aggressiveness for 

tax planning reasons.   

          The empirical results presented in the PhD thesis are relevant with the previous studies 

from the literature and reflect the economic reality, existing some differences justiefied by the 

socio-economic factors and cultural factors.  

           In this way, Wilde and Wilson (2017) offer an image in perspective of studies regarding the 

methods of tax avoidance from the last ten years and highlights aspects from the main topics of 

analysis about taxation found in the specialized literature, such as: the role of tax planning; units 

of measures for effective corporate tax rate; examples of tax breaks, tax deductions, tax shelters; 

examples of variables which capture firm characteristics that influence tax avoidance (e.g. firm 

size); facts about political power theory or political cost theory; reputational risk; the link between 

corporate social responsibility and tax avoidance; fiscal paradise; stimulation through 

compensations for managers in order to use more tax avoidance methods; tax planning for 

multinationals, tax aggressiveness; tax risk; profit shifting with the aim of tax avoidance; financial 

reporting and the book-tax difference; political connections and lobby activities; fiscal authorities 

and tax policies; the link between corporate governance and fiscal burden. 

            The results of the thesis are of use both for the academic economic environment through 

the empirical contribution and through the fact that they are a starting point for the dissemination 

of results to new directions of future research, and for the institutional environment that can find 

the landmarks necessary for the establishment of new fiscal policies. The practitioners from the 
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financial markets are not excluded and they can find details about tax avoidance methods and tax 

planning and the way in which these methods can help (or not) the company in the process of fiscal 

optimization.  

           The dissemination of the results was conducted continuously during the doctoral studies 

through: 

1. Articles / studies published in journals of international circulation – 9 artciles as follows: 

 Publishing two articles in journals indexed in Thomson Reuters Web of Science with impact 

factor: Emerging Markets Finance and Trade, Impact Factor 2016: 0.826, 5-Year Impact Factor 

:0.951, Article Influence Score 2016: 0.201; Transformations in Business & Economics, Impact 

Factor 2016: 0.556, 5-Years Impact Factor: 0.526, Article Influence Score2016: 0.043) 

 Publishing a total of 7 articles in journal indexed in international databases (Scopus, Ebsco, 

EconLit, DOAJ, REPEC, Cabell’s, Ulrich’s, Universe Digital Library, ProQuest, J Gate). 

 

 2. Articles and studies published in volumes of scientific manifestations both national and 

international – 6 studies: 

 Participations at 5 international conferences in foreign countries indexed Thomson Reuters 

Conference Proceeding Citation Index: IBIMA 30, Madrid, 8-9 November 2017; AMIS 

2016, Bucharest, 8-9 June 2016; IBIMA 27, Milano, 4-5 May 2016, IBIMA 27, Milano, 4-

5 May 2016; IBIMA 26, Madrid, 11 November 2015 

  Participation at one national scientific manifestation, with the paper published in ABC-ul 

lumii  financiare, 11 Aprilie 2014. 

 

3. Other scientific manifestations: 

 Participating at 5 scientific conferences as follows: International Finance and Banking 

Conference FIBA 2018,  29-30 March 2018; International Conference on Non-Banking 

Finance, 3th ed., 26 May 2018; International Finance and Banking Conference FIBA, 24-

26 March 2016; ABC-ul lumii  financiare, 24 Aprilie 2015; Olimpiada Naţională a 

Studenţiilor Economişti (ONSE), secţiunea „ Administrarea Afacerilor” ediţia a IX-a, 10 

May 2014 

          The results of the PhD thesis are appreciated with citations in publised articles indexed BDI, 

in Bachelor’s papers and in Master’s papers. 


