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SINTEZA LUCRĂRII 

Această lucrare a avut ca obiectiv identificarea celor mai potrivite metode de estimare a 

costului finanțării pentru întreprinderile din România, precum și a factorilor care determină nivelul 

acestui cost și al componentelor sale, respectiv costul capitalurilor proprii și costul datoriilor.  

Primul capitol al acestei lucrării a fost dedicat prezentării teoretice a elementelor componente 

ale costului mediu ponderat al capitalului.  

În Capitolul 2 a fost analizată influența celor mai reprezentativi factori evidențiați de 

literatura de specialitate relevantă asupra structurii capitalului. Structura capitalului a fost 

aproximată prin rata levierului, determinată ca raport între valoarea contabilă a datoriilor și valoarea 

contabilă a capitalurilor proprii. Din analiza empirică a rezultat că levierul este corelat negativ cu 

profitabilitatea, lichiditatea curentă, tangibilitatea activelor și riscul asociat acțiunii companiei. 

Distinct, levierul este corelat pozitiv cu indicatorul care cuantifică existența oportunităților de 

creștere. 

Capitolul 3 se axează pe prezentarea a două categorii de modele de estimare pentru costul 

capitalurilor proprii, modele ex-post și ex-ante. Modelele ex-post sunt estimate pe baza 

rentabilităților realizate, în timp ce modelele ex-ante sunt fundamentate pe valorile prognozate ale 

unor indicatori specifici firmei. Considerând relațiile identificate cu o serie de factori de risc, au fost 

evidențiate modelele care estimează cel mai bine costul capitalurilor proprii pentru companii listate 

românești. 



Capitolul 4 este dedicat determinării costului efectiv al datoriilor, precum și evidențierii 

factorilor care îl influențează. Rezultatele obținute au arătat că nivelul costului datoriilor evoluează 

în același sens cu indicatorii care cuantifică structura capitalului, volatilitatea acțiunii companiei și 

tangibilitatea activelor, în timp ce pentru rentabilitatea activelor, vechimea companiei și 

dimensiunea afacerii a fost identificată o relație inversă. 

În Capitolul 5 a fost analizat costul mediu ponderat al capitalului, utilizând pentru calcularea 

componentei de cost a capitalurilor proprii atât o metodă ex-ante, cât și o metodă ex-post. Potrivit 

rezultatelor obținute, costul mediu ponderat al capitalului este corelat pozitiv cu asimetria de 

informații, riscul și lichiditatea acțiunilor tranzacționate și corelat negativ cu dimensiunea firmei, 

profitabilitatea și levierul. De asemenea, localizarea sediului social și sectorul de activitate în care 

activează compania pot influența costul capitalului, în timp ce finanțarea dintr-o anumită sursă 

sporește eficiența. 

 


