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Rezumat 

Această lucrare prezintă un model liniar conform căruia o firmă îşi poate ajusta în mod 

dinamic atât structura capitalului cât si opţiunile de finantare. În acest model explorez 

interacţiunile dintre costul incapacităţii de plată şi problemele creditorilor şi acţionarilor şi 

examinam modul în care abilitatea de a ajusta în mod dinamic structura capitalului afectează 

atât posibilităţile de îndatorare ale firmei cât şi evoluţia acestor datorii în timp. De asemenea 

examinez si implicaţiile acestui model în contextul studiilor mai recente care încearcă să facă 

distincţia între teoria de compromis „tradeoff model” si teoria privind ierarhizarea surselor 

de finanţare in cazul asimetriei de informaţii numită „pecking order models”. Arăt că 

prioritizarea surselor de finanţare are un efect şi mai important asupra structurii capitalului 

în cazul firmelor care urmăresc interesele acţionarilor/ asociaţilor, decât in cazul celor care 

urmăresc atât interesele creditorilor cat si al acţionarilor.  
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INTRODUCERE  
Studiile asupra structurii capitalului fac distincţie între aşa numitele modele “tradeoff ” şi 

“pecking order models”. După cum şi numele sugerează modelul de compromis (“tradeoff ”) 

arată că structura optimă a capitalului este determinată prin renunţarea la beneficii în favoarea 

achitării costului îndatorării. Beneficiile sunt de obicei economii din taxe iar costurile sunt 

reprezentate de: costul falimentului, costurile de agent  si costurile lipsei de lichidităţi. În 

contrast, modelul pecking order pune accent pe costurile legate de emisiunea de acţiuni sau 

obligaţiuni şi costurile răscumpărării acestora. În aceste modele, evoluţia anterioară a firmei 

joacă un rol important în determinarea structurii sale financiare. În particular, o firmă care 

înregistrează o reducere a valorii determinată de obţinerea unor profituri mici poate deveni 

mult mai îndatorată din cauza reţinerilor în a emite acţiuni pentru a opri scăderea valorii sale 

de piaţă. Aceste două teorii nu se exclud reciproc. Firmele pot stabili o anumita rată a 

îndatorării, rată care să reflecte beneficiile şi costul finanţării prin îndatorare aşa cum sunt 

arătate în teoria tradeoff, dar pot devia de la rata îndatorării stabilită datorită motivelor 

descrise in teoria pecking order. Teoria sugerează ca firmele se comportă în realitate în acest 

fel dar rata cu care firmele se îndreaptă spre ratele scontate sugerate de modelul tradeoff par 

să fie destul de mici. O interpretare a acestei ajustări lente, descrisă in modelele dinamice ale 

structurii capitalului, este aceea că costurile tranzacţiilor ar putea ţine firmele departe de ratele 

scontate şi generează o gamă largă de rate observate în timp. O interpretare alternativă este 

aceea că determinanţii structurii capitalului descrişi în modelul tradeoff contează foarte puţin 

– cu alte cuvinte, funcţia care descrie ratele datoriilor relativ la valoarea firmei este una 

liniară, implicând că nu este, în mod particular, costisitor pentru firme să devieze de la rata 

îndatorării scontată. 

Altă alternativă de interpretare este aceea ca rata scontată a îndatorării variază în timp, ceea 

ce face destul de greu de măsurat o rată scontată a îndatorării. În plus, modificări în rata 
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scontată a îndatorării ar putea declanşa nevoia de recapitalizare ca răspuns la modificările 

valorii de piaţă a acţiunilor firmei. literatură se găsesc numeroase motive pentru care o firmă 

ar putea să arate reticenţă în a emite acţiuni în vederea rebalansării structurii capitalului. 

Myers sugerează că „firmele acţionează în vederea maximizării ratei dividendelor vor fi 

reticente în a emite acţiuni din cauza transferului averii debitorilor”
 2

. Totodată emiterea de 

acţiuni implică costuri substanţiale. De exemplu o creştere a valorii acţiunii, generată de o 

creştere a oportunităţilor de dezvoltare poate conduce la o reducere a ratei a îndatorării 

aşteptată. Pentru a atinge aceasta problemă am dezvoltat un model dinamic care încorporează 

un număr important de determinanţi ai structurii capitalului. Acest model cuantifică relaţia 

dintre valoarea firmei şi opţiunile pe care firma le are în privinţa structurii capitalului şi 

examinăm motivaţiile pe care firmele le au în vedere atunci când decid schimbarea structurii 

capitalului ca răspuns la şocurile economice care modifică valoarea firmei. Prin aceasta 

lucrarea contribuie la dezvoltarea literaturii care extinde modelele statice tradiţionale prin 

introducerea dinamicii în alegerea structurii capitalului. 

  

1. MODEL DINAMIC AL STRUCTURII OPTIME A CAPITALULUI 

  

Modelul prezentat este unul complet dinamic, desfăşurat pe un orizont de timp infinit, unde 

valoarea firmelor este determinată în mod endogen de posibilităţi nelimitate de investiţii şi de 

finanţare. Valoarea de piaţă a firmei în acest model este determinată de veniturile ei, care sunt 

la rândul lor endogene, determinate atât de deciziile de investiţii cât şi modificările preţurilor 

produselor firmei.  

Deciziile de investiţii sunt de asemenea endogene, determinate fiind de preţul produselor si 

de structura capitalului firmei, care de asemenea este determinată in mod endogen in model. 

După cum am arătat rata îndatorării în acest model evoluează în timp intr-un mod care este 

aproximativ consistent cu cele descrise de modelul pecking order. În plus există o tendinţă a 

firmelor de a se deplasa spre o rată a îndatorării aşteptată care este determinată de variabilele 

modelului tradeoff. 

Totuşi în concordanţă cu observaţiile empirice, deplasarea spre rata îndatorării aşteptată 

este destul de lentă. Şi mai mult de atâta în contrast cu modelele dinamice anterioare 

prezentate de Fischer, Heinkel şi Zechner (1989a, pp.19-40)
3
 si Leland (1998, pp.1213-

1243)
4
, rata îndatorării aşteptată, care este determinată de preţurile practicate de firmă dar şi 

de istoricul investiţiilor efectuate de firmă se schimbă în timp. 

Parametrii modelului sunt aleşi astfel încât să se potrivească observaţiilor empirice ale 

firmelor. Acest lucru ne permite să cuantificăm efectul variabilelor care au capacitatea de a 

influenţa modul în care deciziile de finanţare evoluează în timp. În mod specific considerăm 

caracteristicile pieţei cum ar fi costurile asociate cu emisiunea şi răscumpărarea acţiunilor şi 

costul îndatorării şi gradul în care giranţii datoriilor pot fi convinşi. De asemenea luăm în 

considerare şi caracteristicile specifice firmei cum ar fi rata aşteptată de creştere a preţului 

produselor, rata cu care se depreciază capitalul firmei şi natura costurilor care apar in cazul 

incapacităţii de plata si a falimentului. 

În final examinăm interacţiunile dintre maturitatea datoriilor firmei, raportul datoriilor în 

structura capitalului şi gradul în care structura capitalului se va modifica în timp. 

Acordăm o atenţie deosebită diferenţelor care există între deciziile privind structura 

capitalului la firmele la care se urmăreşte interesul asociaţilor adică firme orientate spre 

maximizarea valorii acţiunilor, şi alegerile făcute de firmele care urmăresc sa-şi maximizeze 
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valoarea firmei, adică atâta valoarea acţiunii cât şi reducerea datoriilor. 

În ambele cazuri structura capitalului este aleasă de către antreprenor în ideea maximizării 

valorii combinate dintre acţiunile emise si rata îndatorării. Totuşi obiectivele manageriale 

afectează in mod semnificativ deciziile de investiţii si strategiile de recapitalizare si acest 

lucru afectează deciziile luate in legătura cu structura capitalului. 

Pentru ambele tipuri de firme si cele care urmăresc maximizarea valorii firmei si cele care 

urmăresc maximizarea valorii acţiunii examinez atât cazurile statice in care presupun ca 

firmele nu îşi pot modifica rata îndatorării in timp, cat si cazurile dinamice in care rata 

îndatorării se schimba odată cu schimbarea condiţiilor economice. Deşi cazurile statice le 

ating doar, acestea ne permit să comparăm rezultatele cu cele ale altor studii care impun 

aceste restricţii. Analiza noastră indică că datorită posibilităţii de a se îndatora in continuare, 

rata îndatorării iniţiala in cazul dinamic este oarecum mai scăzută decât in cazul static. 

Întocmai, deoarece firmele care urmăresc creşterea valorii acţiunilor au reticente in a emite 

acţiuni din cauza conflictelor de interes pe care le pot avea cu acţionarii ei aleg iniţial cel 

puţin o rată a îndatorării mai scăzută. Totuşi rata îndatorării va creste in timp. In particular, 

când preţul produselor creste , firmele care urmăresc maximizarea valorii acţiunilor prezintă 

tendinţa de a contracta datorii pentru a stopa creşterea valorii acţiunilor. In contract, când 

preţul produselor scade, firmele care urmăresc maximizarea valorii acţiunilor in general nu 

acţionează  in vederea stopării scăderii preţului acţiunilor prin emisiunea de noi acţiuni sau 

prin rambursarea unei părţi din datorie. 

 Deoarece joaca un rol atât de  important in determinarea ratei iniţiale a îndatorării, dar 

si a modului cum evoluează rata îndatorării in timp, acordam o atenţie deosebita condiţiilor in 

care firmele aleg sa-si reducă datoriile când o duc rău. După cam arat, daca rata recapitalizării 

este prea ridicata, si apoi preţul produsele scade suficient de mult, firmele care urmăresc 

maximizarea valorii se recapitalizează prin emisiunea de noi acţiuni si foloseşte sumele astfel 

obţinute pentru aşi achita datoriile. In acest fel firma nu ajunge la niciodată la faliment. In 

contrast, după cum am menţionat, firmele care urmăresc maximizarea valorii acţiunii are mult 

mai puţine stimulente in aşi achita datoriile, mai ales atunci când maturitatea datoriilor este pe 

termen lung, deoarece achitând datoria transfera averea firmei debitorilor. In funcţie de 

valoarea parametrilor, o firma care urmăreşte maximizarea valorii acţiunii îşi plăteşte 

niciodată datoriile doar daca acestea ajung la scadenta si astfel ajunge la faliment daca 

preţului produselor sale scade suficient de repede.   Ca rezultat, rata îndatorării firmelor care 

urmăresc maximizarea valorii acţiunii urmăreşte cursul observat in pecking order theory. Cu 

alte cuvinte structura capitalului este in foarte mare măsura dependenta de veniturile firmei si 

de investiţiile anterioare.  

 Considerăm de asemenea si alte caracteristici ale firmelor care pot influenta dinamica 

structurii capitalului unei firme. In particular, arătam ca costurile incapacităţii de plata joaca 

un rol important in determinarea firmelor foarte îndatorate sa-si reducă ratele îndatorării. In 

contrast cu costurile falimentului, costurile incapacităţii de plata pot direct generate de 

acţionari deoarece firmele aflate in incapacitate de plata suporta o reducere a profitului chiar 

daca nu ajung niciodată la faliment si acest lucru încurajează firmele care urmăresc 

maximizarea valorii acţiunii sa-si achite datoriile ca reacţie la rezultate nedorite. Aşadar 

costurile incapacităţii de plata încurajează firmele care urmăresc maximizarea valorii acţiunii 

sa ia decizii legate de structura capitalului care sunt mult mai asemănătoare cu deciziile luate 

de firmele care urmăresc maximizarea valorii firmei. Ca rezultat costurile incapacităţii de 

plată tind sa reducă costurile externe si sa reducă efectul investiţiilor trecute asupra structurii 

capitalului. 

 

2.CONSIDERAŢII DIMENSIONALE 
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Modelul prezentat in această lucrare presupune soluţia unei probleme de optim stohastic cu 

trei variabile. Modelul presupune ca există o variabilă externă : preţul. Oricum deciziile de 

investiţii si de finanţare sunt luate atât in funcţie de preţul determinat de piaţa cat si de 

condiţiile interne ale firmei : structura curenta a capitalului si capacitatea... Deci, pentru a 

rezolva modelul numeric, trebuie luate in considerare cele trei variabile: preţul exogen, 

determinat de piaţa, si cele doua variabile endogene care sunt determinate de deciziile din 

trecut ale firmei. Pentru a putea limita dimensiunea modelului presupunem următoarele 

limite: In primul rând sursele de finanţare au toate aceeaşi prioritate , astfel încât pentru a 

captura ideea ca orice datorie existenta nu poate fi acoperita prin contractarea alteia, 

presupunem ca firma îşi achita toate datoriile înainte contractării altora noi. In al doilea rând 

presupuneam ca maturitatea datoriilor nu poate fi schimbata in timp. In al treilea rând întrucât 

pentru a urmări profitul firmei ar trebui sa mai introducem o variabila, presupunem ca firma 

îşi distribuie întreg profitul net ca si dividende acţionarilor. 

Chiar daca aceste presupuneri pun nişte limite nerealiste firmei, restricţiile puse firmelor 

prin acest model sunt mult mai relaxate fata de restricţiile impuse de alte modele dinamice. 

 

2.1 Veniturile si investiţiile firmei 

 

Firma pe care o examinam produce si vinde un produs al cărui preţ de piaţa p, evoluează 

continuu in timp in modul descris de următorul proces stohastic:
( ) p p

dp
r dt dW

p
   

 (2.1) 

Unde  Wp  este procesul  Wiener in situaţia fără risc, σp reprezintă coeficientul de 

volatilitate, r este rata fără risc considerată a fi constantă , si  α (α ≥ 0) este rata aşteptată a 

profitului. Costurile de producţie b (b ≥ 0) sunt presupuse constante. 

Veniturile firmei înainte de plata dobânzilor si a taxelor  sunt presupuse a fie egale cu 

produsul dintre cantitatea produsa si preţul acesteia pxc, presupunând ca firma lucrează la 

capacitatea maxima. Capacitatea de producţie a firmei este descrisa ca o funcţie crescătoare si 

concava raportata la activele totale ale firmei A. A poate fi considerat ca si valoarea contabila 

a firmei. Funcţia capacitatii de producţie corespunde la o funcţie tipica de producţie la care 

încasările marginale scad. Presupunem ca c(0) = 0 si c(A) → 1 întrucât 

A → ∞ si astfel capacitatea de producţie este între zero şi unu (capacitate maximă). 

Modificarea în valoarea activelor firmei A este dată de:  
, 0

dA
A i i

dt
   

(2.2) 

unde  - rata de depreciere e presupusă constantă, si i – rata de investiţii de menţinere este 

o variabilă la dispoziţia firmei. Aşadar activele firmei se depreciază in timp dar pot fi crescute 

prin investiţii. Capacitatea de producţie firmei scade deci cu deprecierea activelor si creste 

prin investiţii
5
. Daca rata de investiţii i este mai mare decât rata de depreciere a activelor A , 

firma isi extinde capacitatea de producţie.
6
 Consideram de asemenea ca firma nu-si poate 

vinde activele, deci  i ≥ 0. Astfel fluxul de numerar al firmei înainte de plata impozitelor si 

taxelor este diferenţa dintre venituri, costuri si rata de investiţii:  p · c(A) − b − I; unde b 

reprezintă costurile de producţie ale firmei.  

Presupunem ca firma lucrează la capacitatea maxima c(A) si ca firma nu-si poate schimba 

produsul sau caracteristicile tehnologice ale acestuia si nici rata de amortizare, costurile de 

producţie sau capacitatea de producţie. Presupunem ca o firma neindatorata are opţiunea de a-

si opri producţia daca preţul de vânzare al produsului scade sub costul de producţie, deci 

valoarea firmei neindatorate va fi tot timpul pozitiva. Daca nu luam in considerare 
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imperfecţiunile pieţei cum ar fi costurile emisiunii de acţiuni, costurile lichidării si taxele 

următoarea strategie de investiţii este optimaă daca firma nu functionează la capacitatea 

maximă de vânzare, sau daca preţul de vânzare al produselor sale creste firma va investi la o 

rata infinită, putând astfel sa treacă instantaneu la capacitatea optimală, care este o funcţie 

concavă de preţul produsului. Dacă însă firma funcţionează peste capacitatea maximă de 

vânzare atunci nu va investi până când capacitatea de producţie ajunge la nivelul optim. 

Aşadar pe o piaţă perfectă ratele de investiţii sunt sau infinite sau zero. După cum vom arăta 

în lucrare în prezenţa costurilor creşterii capitalului, costurilor incapacităţii de plată si a 

taxelor strategia optimă de investiţii prezentată nu mai este aplicabilă.  În cele mai multe 

cazuri, o firmă care se află sub capacitatea maximă de vânzare, îşi va investi tot fluxul de 

numerar disponibil, dar nu va atrage suficient capital extern pentru a se apropia de capacitatea 

optimă de vânzare. Mai mult de atât, după cum vom arata, opţiunea unei strategii optime de 

investiţii va depinde de obiectivele firmei si de nivelul îndatorării. 

 

2.2 Taxele 

 Presupunem ca impozitul pe profit plătit de firma este constant  . De asemenea 

presupunem ca firma nu constituie provizioane. Firma foloseşte veniturile obţinute pxc(A), 

pentru a-şi achita datoriile, taxele si sa investească, iar toate sumele ramase sa fie distribuite 

ca dividende. Deci impozitul pe profit are formula: 

max [0, ( ) ]p c A b A d     
 (2.3) 

Unde d reprezintă dobânzile la  credite plătite periodic. Considerăm că atât  rata dobânzilor 

cât si rata de amortizare  A  sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Aşadar dividendele 

plătite de firmă acţionarilor sunt: 

max( ) ( ) [0, ( ) ] 0p c A b i d p c A b A d            (2.4) 

Daca lichidităţile nu sunt suficiente pentru a plăti datoriile, taxele şi pentru a-şi finanţa 

investiţiile, firma se poate recapitaliza fie prin creditare fie prin emisiune de acţiuni.  

 

2.3 Structura datoriilor  

 

Conform cu Leland (1998, pp.1213-1243) presupunem ca firma are la orice moment o 

datorie  scadentă d care sau rămâne constantă sau scade cu o rată w, pe care o să o numim rata 

de plată a datoriilor. Aceasta este echivalentă cu emisiunea de noi titluri de credit reînoirea 

datoriilor şi continuu sa scădem datoriile scadente  din totalul datoriilor F . Pentru simplificare 

considerăm că 

d
F

r


,  unde r reprezintă rata fără risc presupusă constantă.  

Deci valoarea la maturitate a datoriei este egală cu valoarea perpetuă a datoriei cu plăţi 

periodice d discontată la rata fără risc.  

Ca urmare atunci când datoriile sunt riscante, ele sunt discontate la valoarea de piaţă. 

Conform cu cele specificate de Leland (1998 pp.1213-1243)
7
 presupunem că firmele îşi 

pot menţine fără costuri rata datoriilor constantă prin o reînnoire continuă a datoriilor pe 

măsură ce datoriile ajunse la scadenţă se achită. În modelul dinamic pe care îl propunem 

lăsam firmele să-şi modifice rata datoriilor prin achitarea întregii datorii la valoarea la 

maturitate a acesteia şi să-şi contracteze altele. Aceasta tranzacţie este scumpă, atât datorită 

faptului că valoarea la maturitate a  datoriei poate excede preţul de piaţă al datoriei dar şi 

întrucât tranzacţia necesită costuri suplimentare. 

În plus, lăsam firmele să-şi reducă gradual rata datoriilor fără costuri suplimentare întrucât 

firma nu-si recontracteaza alte datorii. Specific, notăm opţiunea firmei de a-şi reînnoi datoriile 
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cu w∗  care poate lua valoare  0 sau w . Dacă firma decide să-şi reînnoiască datoriile si w∗ = w  

valoare de rambursare d şi valoarea de emisiune F rămân aceleaşi.   

Alternativ, daca firma nu-şi înlocuieşte datoriile ajunse la maturitate, adică w∗ = 0, atunci 

valoarea datoriilor scade exponenţial cu o rata w. 

Aşadar daca firma nu face o modificare discretă în nivelul datoriei, evoluţia valorii 

cuponului d are o evoluţie de forma: 

* *( ), { ,0}
dd

d w w w x w
dt

   
8
 (2.5) 

Dacă firma îşi reînnoieşte datoriile ajunse la maturitate, adică daca w∗ = w, aceste sunt 

reînnoite la preţul de piaţă w∗D(p, A, d) unde  D = D(p, A, d) reprezintă valoare  datoriei 

totale,  care este determinată endogen ca o funcţie de preţul produsului p, activele imobilizate 

ale firmei A şi de nivelul cuponului de plată periodic d. Deci, fluxul de numerar obţinut de la 

creditori este egal cu: 
* ( , , )d wF w D p A d   (2.6), unde wF este fluxul de numerar pe care acţionarii îl 

plătesc pentru partea din datorie plătita si w*D reprezintă lichiditatile obţinute de firma prin 

contractarea noii datorii. Daca datoria este riscanta, atunci costurile de rambursare sunt 

pozitive: wF − w∗D(p, A, d).  

Aşadar, fluxul total de dividende către asociaţi are relaţia: 
*( ) ( , , ) ( )max[0, ( ) ]p c A b i d wF w D p A d p c A b A d            (2.7) 

 

2.4 Cum isi ajustează firmele rata datoriilor 

 

Aşa cum am menţionat anterior firma poate să-si modifice nivelul datoriei prin 

rambursarea întregii datorii restante la valoarea de rambursare si să contracteze altă datorie cu 

o valoare mai mare sau mai mică.
9
 Această presupunere stabileşte dreptul creditorilor in cazul 

in care firma isi creste nivelul datoriilor. Aşa cum mentioneaza Fischer, Heinkel si Zechner 

(1989a, pp.), presupunem că atunci când firma isi ajustează nivelul datoriilor trebuie sa 

plătească costuri de tranzacţie care sunt proporţionale cu valoarea de emisiune a noii datorii. 

In mod specific când o firma isi modifica nivelul datoriei prin înlocuirea unei datorii mai 

vechi care avea o valoare de rambursare F cu o noua datorie care are cuponul d̂  , si valoare de 

emisiune 

ˆ
ˆ d
F

r


, are de plătit un cost de tranzacţie : 
ˆ( ) ( ),debtTC C F   (2.8) 

Unde debtC
 este un parametru constant. Datorita existentei acestor costuri de tranzactionare 

care sunt proporţionale cu valoarea noii datorii (si nu cu diferenţa dintre vechea si noua 

datorie) micile ajustări in nivelul datoriei nu sunt optime. Când firma isi creste nivelul datoriei 

(adică F̂ F ) , firma se foloseşte de sumele rezultate din diferenţa pozitiva dintre noua datorie 

si vechea datorie  D(p, A, d̂ ) − F ca sa-si răscumpere datoriile. Daca insa firma isi reduce 

datoriile ( adică F̂ F ) atunci firma trebuie sa mai atragă si alte resurse financiare de la 

acţionari prin emisiune de acţiuni pentru a acoperi diferenţa dintre datorie mai mare si vechea 

datorie F - D(p, A, d̂ ). Întrucât emisiune de acţiuni implica costuri suplimentare presupunem 

ca costurile privind reducerea datoriei sunt asociate cu costurile emisiunii de acţiuni. 

 

2.5 Lipsa lichiditatii si costul emisiunii de acţiuni 

                                                           

8 
In mod similar si modificarile in valoarea datoriei se supun relatiei: 

* *( ), { ,0}
dF

F w w w x w
dt

   
 

9 Daca o firma care urmareste cresterea averii actionarilor este lasata sa contracteze noi datorii, aceasta isi va creste in mod constant rata datoriilor in timp. Pentru a evita 

aceasta posibilitate condiram ca firmele pot contracta noi imprumuturi numai dupa ce le-au rambursat pe cele contracte anterior. 
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Când încasările firmei nu reuşesc sa acopere nevoile de plăti curente, datoriile privind 

capitalul si costurile cu investiţiile înseamnă ca firma se confrunta cu o lipsa de lichiditate si 

pentru acoperirea acesteia firma trebuie sa atragă noi fonduri fie de la asociaţi prin emisiune 

de acţiuni fie prin contractarea de noi credite. Modelul nostru presupune ca costurile de 

emisiune nu sunt nişte costuri fixe ci proporţionale cu numărul de acţiuni emise
10

. Firma nu-si 

va acoperi lipsa de lichiditati prin contractarea unui nou împrumut întrucât acest lucru ar mari 

costurile cu dobânzile. Adică, daca fluxul de numerar al firmei este negativ: 
*( ) ( , , ) 0p c A b i d wF w D p A d        (2.9) 

firma trebuie sa emită noi acţiuni al căror cost de emisiune va fi: 
*_ _ ( ) max[0, ( ) ]emisiuneCostul de emisiune C p c A b d i wF w D          (2.10) 

Unde emisiuneC
 reprezintă parametrul constant din costul proporţional al emisiunii de acţiuni. 

 

2.6 Costurile incapacitatii de plata  

 

Firmele se afla in incapacitate de plata atunci când lichiditatile de care dispune sunt mai 

mici decât datoriile pe care le are. Consideram ca efectele incapacitatii de plata sunt măsurate 

prin doi parametrii : momentul in care se declanseaza incapacitatea de plata, si magnitudinea 

pierderilor in cazul incapacitatii de plata. In calcule presupunem ca incapacitatea de plata se 

declanseaza atunci când raportul dintre rata profitului firmei si rata datoriilor 

( )p c A b

d

 

  este 

inferioara unui prag s , unde s este un parametru pe care il modificam in analiza noastră. 

Mărimea pierderilor de numerar rezultate in urma incapacitatii de plata este proportionala 

cu suma pe care firma nu o poate acoperi din lichiditati, adică : ( ( ) )s d p c A d    .  

Aşadar costul incapacitatii de plata este :  
_ _ _ ( ) max[0, ( ) ]incapacitateCostul incapacitatii de plata C s d p c A b     

(2.11) 

Unde incapacitateC
 reprezintă parametrul constant din costul incapacitatii de plata. 

Evaluarea 

Luam ca model  o firma neindatorata E
N
(p,A).  In fiecare moment firma alege acea 

strategie de investiţii i(p,A) care ii maximizează valoarea E
N
 .Conform lemei lui Ito valoarea 

firmei neindatorate satisface următoarea problema de optim stohastic: 

2 2

0

1
max[ ( ) ( ) ( )max[0, ( ) ]

2

( ) max[0, ( ) ]] 0

N

p pp A
i

emisiunii

p E A i E p c A b i p c A b A

C p c A b i

   


           

        
unde ultimii doi termeni descriu fluxul de numerar al firmei. Mai exista o condiţie impusa 

si anume E>0 care corespunde momentului in care firma isi încetează activitatea in cazul in 

care preţul de vânzare al produselor sale p scade sub costul de producţie b. Consideram de 

asemenea ca valoarea firmei nu depinde de timp. Et = 0 

 

 

CONCLUZII 
Modelul dinamic al structurii capitalului introdus in aceasta lucrare reprezintă o extindere a 

studiilor deja făcute in acest domeniu prin introducerea in calcule a posibilitatii de investii si 

finanţare continue, dar si a costurilor falimentului si a  costurilor incapacitatii de plata . 

                                                           
10

 Ar fi mult mai realist sa presupunem ca firma emite un pachet mai mare de actiuni si suma rezultata sa fie la 

dispozitia firmei atunci cand are nevoie de ea. Acest lucru ar prespune un cost fix cu emisiunea de actiuni pe care 

l-am putea incorpora in model. Totusi acest lucru ar mari complexitatea acestui model. 
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Modelul este aplicat unei firme care care ia deciziile de finanţare si investiţii fie pentru a-si 

maximiza valoarea firmei, fie pentru a maximiza averea acţionarilor. Modelul arată ca firmele 

care iau decizii de finanţare in sensul maximizării averii acţionarilor prezintă o tendinţă mai 

scăzută de a-si atinge rata îndatorării aşteptată, ceea ce demonstrează că aceste firme urmează 

modelul pecking order. Întradevăr, o firmă care urmăreşte maximizare averii acţionarilor 

niciodată nu va emite acţiuni in vederea reducerii ratei datoriilor după ce si-a stabilit structura 

de capital. Deci aceste firme vor alege o structura financiară iniţială mai conservatoare, si vor 

tinde in timp sa-si mărească rata îndatorării.  In contrast, dacă se urmăreşte maximizarea 

valorii firmei va alege o rata a îndatorării aşteptată iniţială mai mare, şi va lua decizii de 

finanţare care să tindă spre rata aleasă.  

 De asemenea modelul arată ca firmele care se confruntă cu costuri mari ale 

incapacităţii de plată tind să ia decizii de finanţare asemănătoare cu firmele care urmăresc 

maximizarea valorii firmei, deşi au declarat iniţial ca ele urmăresc maximizarea valorii 

acţionarilor. 

 Unul dintre obiectivele acestui studiu a fost si acela de a oferi un model care să poate 

determina şi cât trebuie să se îndatoreze o firmă şi nu numai când acest lucru este necesar. 

Modelului i se pot aduce numeroase îmbunătăţiri, care ar, putea face modelul mult mai 

aplicabil, dintre care amintim: dacă dimensionalitatea modelului ar fi crescută, am putea lua în 

calcul mai multe surse de finanţare, cu termene de rambursare diferite, şi chiar a liniilor de 

credit pe termen scurt. De asemenea o îmbunătăţire a modelului ne-ar putea permite să nu mai 

folosim presupunerea că preţul produsului  are o evoluţie aleatoare. Acest lucru ne-ar permite 

sa facem distincţia intre costul incapacităţii de plată cauzat de lipsa temporara de lichidităţi, şi 

costul incapacităţii de plată cauzat de capacitatea firmei pe termen lung de a genera venituri.  
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