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În ultimii ani problema creșterii valorii întreprinderilor autohtone este actuală printre specialiștii din domeniul 

managementului. Dar din cauza că majoritatea întreprinderilor autohtone nu sunt cotate la bursă, este dificil de a trage 

concluzia privind atingerea scopului principal, adică creșterea valorii întreprinderii. În articol este analizată legătura dintre 

valoarea fundamentală a capitalului propriu al întreprinderii și capitalizarea de piață a întreprinderilor autohtone. În 

cercetarea dată valoarea fundamentală a capitalului propriu o vom obține cu ajutorul modelului profitului rezidual. În baza 

datelor practice ale întreprinderilor moldovenești, autorii prezentei cercetări au elaborat un model econometric, care ar 

explica legătura dintre factorii financiari și valoarea întreprinderilor autohtone. În baza metodologiei și rezultatelor 

cercetării, putem concluziona că valoarea de bilanț a capitalului propriu și mărimea profitului economic, ca componente 

ale metodei profitului economic, pot explica valoarea de piață a acțiunilor întreprinderilor autohtone. Respectiv, modelul 

econometric creat poate fi cu succes utilizat în gestiunea valorii întreprinderilor. 

Cuvinte-cheie: valoarea întreprinderii, managementul bazat pe valoare, profit economic, capital propriu, 

capitalizare de piață. 

 

In recent years, the problem of increasing the value of domestic enterprises is present among management 

specialists. But, because most domestic enterprises are not quoted on the stock exchange, it is difficult to draw the 

conclusion on the achievement of the main goal, i.e. the increase of the enterprise’ value. The article analyzes the link 

between the fundamental value of equity and the market capitalization of domestic enterprises. In the research,                             

the fundamental value of the equity will be obtained by using the residual profit model. Based on the practical data of the 

Moldovan enterprises, the authors of this research have developed an econometric model, which would explain the link 

between the financial factors and the value of the domestic enterprises. Based on the methodology and the results                           

of the research, we can conclude that the book value of the equity and the size of the economic profit, as components of 

the residual profit model, can explain the market value of the shares of the domestic enterprises. Respectively, the 

econometric model created can be successfully used in enterprise value management. 

Keywords: enterprise value, value-based management, economic profit, equity, market capitalization. 
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Introducere. În practica gestiunii corporative a Republicii Moldova determinarea valorii întreprinderilor prezintă 

cea mai dificilă sarcină. Estimarea valorii de piaţă a întreprinderii în baza preţului de piaţă a acţiunilor sau este imposibilă, 

deoarece acţiunile multor întreprinderi nu sunt cotate la Bursa de Valori a Moldovei, sau este subiectivă, în legătură cu 

caracterul speculativ al tranzacţiilor cu acţiuni, cu volumul lor şi frecvenţa redusă. 

În condiţiile economiei moldoveneşti, când este imposibil de a gestiona și controla valoarea de piaţă a 

întreprinderii, considerăm importantă elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei gestiunii corporative, care ar include 

un indicator bazat pe evaluarea întreprinderii, corelat în baza activelor, pasivelor şi rezultatelor financiare ale 

întreprinderii. De aceea, în cercetarea noastră ne-am pus scopul de a elabora un model de evaluare a eficienţei gestiunii 

valorii întreprinderii în baza datelor despre valoarea de piaţă şi indicatorii valorii întreprinderii, acţiunile cărora se cotează 

la Bursa de Valori a Moldovei, ca apoi să elaborăm recomandări pentru aplicarea în practică a modelului în scopul 

evaluării eficienţei gestiunii corporative a întreprinderilor necotate la bursă. 

Studiul preconizat va conţine cercetarea dependenţei între indicatorii fundamentali ai valorii şi capitalizarea de 

piaţă a întreprinderilor industriale. 

Scopul şi baza metodologică a cercetării. În baza analizei teoriilor financiare existente cu privire la gestionarea 

valorii, am decis fundamentarea demersului nostru pe indicatorii profitului rezidual, care actualmente pot explica 

fenomenele generatoare de valoare în cadrul întreprinderilor și pot fi aplicați în condițiile Republicii Moldova. 

Legătura dintre valoarea fundamentală a capitalului propriu, estimată în baza modelului analitic corespunzător şi 

capitalizarea de piaţă este unul dintre criteriile importante, după care putem reflecta despre calitatea modelului analitic 

utilizat. E clar, că corespunderea criteriului dat poate servi drept argument important în luarea deciziilor despre alegerea 

de către organizaţie a modelului fundamental de evaluare a capitalului propriu, utilizat în cadrul concepţiei gestiunii 

valorii întreprinderii. 

În vederea realizării scopului cercetării, vom utiliza indicatorii rezultatelor activităţii bazaţi pe evaluările contabile 

(de bilanţ), și în particular vom cerceta modelul profitului economic sau a profitului rezidual. Modelul profitului rezidual 

(MPR) presupune că valoarea fundamentală a capitalului propriu al unei companii depinde de: 
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 mărimea capitalului investit la momentul evaluării; 

 rentabilitatea de facto a capitalului; 

 rentabilitatea solicitată a capitalului; 

 stabilitatea sprad-ului rezultatelor, adică de capacitatea întreprinderii de a genera o rentabilitate a capitalului 

superioară celei cerute. Cu toate acestea, perioada de timp pe parcursul căreia se asigură un sprad pozitiv al rezultatelor 

se determină ca perioada avantajelor competitive. Vom remarca că valoarea fundamentală se creează numai pe parcursul 

perioadei date. 

Reformulând postulatele de bază ale modelului profitului rezidual, putem afirma că valoarea fundamentală a 

capitalului propriu al întreprinderii se compune din două elemente de bază: (a) valoarea de bilanţ a capitalului propriu la 

momentul evaluării; (b) fluxul actualizat al profiturilor reziduale, care asigură sporul valorii fundamentale asupra valorii 

de bilanţ a capitalului propriu. 

De aici, importantă pentru modelul dat este noţiunea de profit rezidual (PR), sub care se subînţelege profitul 

contabil al organizaţiei minus cheltuielile cu capitalul. Cheltuielile cu capitalul în general sunt exprimate prin nivelul 

minim al profitului cerut de investitori asupra capitalului investit. De facto, cheltuielile cu capitalul ca formă a cheltuielilor 

alternative se determină prin împărţirea rentabilităţii solicitate la mărimea capitalului investit. Profitul rămas poate fi 

numit şi profit economic (PE). 

În general mărimea profitul rezidual poate fi exprimată prin formula: 

1 jjj IPR  ,        (1) 

unde PRj – profitul rezidual al perioadei curente; j – profitul contabil al perioadei curente, k – rentabilitatea 

solicitată a capitalului; Ij-1 – valoarea de bilanţ a investiţiilor la începutul perioadei (perioada precedentă celei curente). 

În dependenţă de faptul ce se subînţelege sub investiţii în organizaţie, putem evidenţia două variante ale 

indicatorului profitului rezidual: profitul rezidual operaţional şi profitul rezidual net. 

Profitul rezidual operaţional (PRO) este profitul operaţional net al întreprinderii minus cheltuielile cu întreg 

capitalul întreprinderii. Indicatorul profitul rezidual operaţional, introdus de Penman 8, p. 424, în esenţă este similar 

indicatorului profitului economic în versiunea lui Copeland, Murrin şi Koller 3.  

În atenţia studiului nostru se află modelul profitului rezidual net (PRN), în corespundere cu care valoarea 

fundamentală a capitalului propriu al întreprinderii se determină ca suma valorii de bilanţ a capitalului propriu şi a 

fluxurilor actualizate ale profiturilor nete reziduale.  

Profitul rezidual net (PRN) constituie profitul net al organizaţiei minus cheltuielile cu capitalul propriu. Apariţia 

modelului profitului rezidual net este legat de lucrările clasice ale lui E. Edwards, P. Bell 5.  

Indicatorul profitului rezidual net caracterizează efectele nete ale rezultatelor activităţii întreprinderii nemijlocit 

de pe poziţia acţionarilor (proprietarilor). De aceea, la calculul acestui indicator sub investiţii în întreprindere se va 

subînţelege valoarea de bilanţ a capitalului propriu (CP). Respectiv, în calitate de profit se va considera indicatorul 

profitului net – Pn, iar în calitate de rentabilitate solicitată – rata cheltuielilor cu capitalul propriu (CCP). Atunci formula 

de calcul a profitului net va avea forma: 

1 jjj CPCCPPnPRN .       (2) 

Profitul rezidual net poate fi legat de indicatorul rentabilităţii capitalului propriu (ROE), care se determină ca: 

1


j

j

CP

Pn
ROE .         (3) 

Exprimând Pn din formula (3) prin indicatorul rentabilităţii şi înlocuind rezultatul primit în formula (2.12), ultima 

poate fi expusă în următorul mod: 

)(1 CCPROECPPRN jj   .       (4) 

Formula (4) ne arată că mărimea profitului rezidual net se determină ca mărimea capitalului propriu al 

întreprinderii la începutul perioadei şi capacităţii întreprinderii de a asigura rentabilitatea capitalului superioară celei 

solicitate. 

Cercetarea pieţei moldoveneşti, efectuată de autor a fost construită în baza unui model asemănător și a avut drept 

scop de a verifica ipoteza dacă mărimea valorii de bilanţ a capitalului propriu şi profitului rezidual net, ca componente 

ale modelului profitului rezidual net, pot explica mărimea valorii de piaţă a acţiunilor întreprinderilor cotate la bursă. 

Astfel, verificarea ipotezei date a fost efectuată cu ajutorul metodelor analizei regresionale faţă de întreprinderile 

industriale autohtone, acţiunile cărora sunt cotate la Bursa de Valori a Moldovei. 

Estimarea rezultatelor în modelele examinate se bazează pe tehnica regresiei liniare (de regulă, multiple), ceea ce 

pune în faţa cercetătorilor diverse probleme econometrice de verificare a corectitudinii rezultatului, legate de aşa 

proprietăţi ca: heteroscedasticitatea, autocorelarea, multicolinearitatea. Problema estimării se complică în urma lipsei 

fireşti a datelor statistice referitoare la piaţa de capital moldovenească. Însă gradul destul de înalt al variaţiei determinate 

de rezultat, în combinare cu importanţa tuturor coeficienţilor (ceea ce practic exclude posibilitatea multicolinearităţii) 

poate explica preţurile la acţiuni pe pieţele în curs de dezvoltare. 

Formularea modelelor. Pentru efectuarea analizei regresionale a dependenţei între valoarea fundamentală şi de 

piaţă a capitalului propriu al întreprinderilor, vom utiliza modelul unifactorial. Partea dreaptă a ecuaţiilor de regresie 

prezintă valoarea fundamentală, iar cea stângă – de piaţă. Trebuie de menţionat, că după ce modelele vor fi construite şi 
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econometric testate, putem să le extrapolăm la o clasă de obiecte mai largă.  

Modelul unifactorial leagă nemijlocit mărimile de mai sus în următorul mod: 

iiiii VCap   ,       (5) 

unde  Capi – capitalizarea de piaţă la momentul evaluării; Vi – valoarea fundamentală a capitalului propriu la 

momentul evaluării; i, i – parametri ai ecuaţiei de regresie, i – variabilă aleatoare. 

Remarcăm faptul că capitalizarea de piaţă se determină ca produsul preţului de piaţă mediu ponderat al acţiunilor 

cu cantitatea acţiunilor emise. În acelaşi timp valoarea fundamentală a capitalului propriu se determină ca suma valorii 

de bilanţ a capitalului propriu (equity book value – EBV) şi anuitatea profitului rezidual net (residual earnings – RE) al 

perioadei curente. E clar, că în cazul dat se utilizează ipoteza despre faptul că profitul rezidual net al întreprinderii va fi 

fix în perioadele ulterioare. Mărimea Vi cu rezervele făcute, poate fi calculată ca: 

e

iBV

ii
k

RE
EV  0 ,        (6) 

unde 
BV

iE 0 - valoarea de bilanţ a capitalului propriu la începutul perioadei, la sfârşitul căreia are loc evaluarea; REi – 

profitul rezidual net pentru perioada în care are loc evaluarea; kE – rentabilitatea solicitată a capitalului. 

Alegerea datelor şi analiza primară. În eşantionul, în baza căruia se petrece cercetarea, sunt incluse datele 

întreprinderilor emitente, acţiunile cărora se cotează şi se comercializează la Bursa de Valori a Moldovei (BVM). Cu toate 

acestea, în scopurile păstrării cererii privind omogenitatea datelor din cadrul eşantionului au fost excluse acţiunile 

intermediarilor financiari. Astfel, mărimea finală a eşantionului a fost limitată la 15 întreprinderi industriale autohtone. 

Datele necesare pentru cercetare au fost luate din rapoartele financiare ale întreprinderilor pentru anii 2014-2015. 

În calitate de date privind valoarea de piaţă a acţiunilor au fost considerate valorile medii ale cursurilor acţiunilor 

simple, prezentate pe site-ul BVM (www.cnvm.md, www.moldse.md), ponderate cu volumul operaţiunilor. 

Caracteristica generală a eşantionului întreprinderilor industriale cercetate este prezentată în tabelul ce urmează: 

 

Tabelul 1. Caracteristica generală a eşantionului întreprinderilor cercetate 

Denumirea indicatorului Media Mediana Devierea standard 

Capitalizarea de piaţă, mii lei 26 117,09 10 760,00 55 642,71 

Valoarea de bilanţ a capitalului propriu, mii lei 61 226,58 33 299,87 122 083,40 

Profitul net, mii lei 7 718,71 999,34 15 308,14 

 

O problemă importantă în analiza modelului de evaluare este problema alegerii mărimii adecvate a rentabilităţii 

capitalului propriu (kE). Această decizie are un impact nemijlocit asupra mărimii profitului rezidual şi, respectiv, asupra 

valorii fundamentale a capitalului propriu. 

În scopurile analizei ulterioare presupunem, că rentabilitatea solicitată a capitalului propriu este similară pentru 

toate întreprinderile care sunt incluse în eşantion, şi constituie 20%. Argumentarea acestei presupuneri este în funcţie de 

rata inflaţiei, rata dobânzii la creditele bancare şi alţi factori care sunt în afara cercetării date. 

Rezultatele calculelor indicatorilor sintetici ai modelelor cercetate cu utilizarea ratei de bază a rentabilităţii (20%) 

sunt prezentate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Rezultatele estimării indicatorilor sintetici ai modelului (kE=20%), mii lei 

Denumirea indicatorului Media Mediana Devierea standard 

Valoarea fundamentală a capitalului propriu la momentul 

evaluării (V) 
38 593,57 4 996,69 76 540,69 

Valoarea de bilanţ a capitalului propriu la începutul anului 

după rezultatele căruia se efectuează evaluarea (EBV) 
61 226,58 33 299,87 122 083,40 

Anuitatea profitului rezidual net (RE/kE) -22 729,79 -13 138,23 86 520,74 

 

Rezultatele cercetării. Ecuaţia regresiei, estimată în rezultatul evaluării parametrilor modelului unifactorial,                   

arată în felul următor: 

ii VCap  5072,0706,6543 .       (7) 

În continuare trebuie să răspundem la două întrebări principiale: în primul rând, cât de bine ecuaţia (8) explică 

dependenţa între parametrii aleşi; în al doilea rând, care sunt proprietăţile coeficienţilor estimaţi ai regresiei şi cât de 

veridice sunt rezultatele primite. 

Răspunsul la prima întrebare îl dă coeficientul determinării R2, care explică care parte a dispersiei variabilei 

dependente este determinată de ecuaţia regresiei. E clar, că dacă R2=1, atunci legătura între variabile nu este stohastică 

(probabilistică), ci funcţională (determinată), adică ecuaţia regresiei explică deplin dependenţa unei variabile de alta. Dacă 

R2=0, putem afirma despre lipsa legăturii între variabilele dependentă şi independentă, incluse în ecuaţia regresiei. În cazul 

nostru coeficientul R2 constituie 0,4867. Însemnă că ecuaţia de regresie estimată explică cu 48,6% variaţia capitalizării de 

piaţă cu ajutorul mărimilor valorii fundamentale a capitalului propriu, calculată după metoda profitului rezidual net. 

Răspunsul la întrebarea a doua, se va da cu ajutorul formulării ipotezei nulităţii şi petrecerii testelor t- şi F. Mai 

http://www.cnvm.md/
http://www.moldse.md/
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întâi vom formula ipoteza nulităţii şi cea alternativă. 

H0: =0; H1: ≠0.  

Formulările date ale ipotezelor însemnă următoarele: dacă ipoteza nulităţii (H0) este veridică, atunci mărimea 

capitalizării de piaţă nu depinde de valoarea fundamentală a capitalului, primită după metoda profitului rezidual net. 

Ipoteza alternativă constă în aceea că dependenţa arătată mai sus există. 

Pentru verificarea ipotezelor formulate vom calcula mărimea t-statisticii şi o vom compara cu t-critic. Eroarea 

standard a coeficientului b constituie 0,0967, de aceea mărimea t-statisticii la ipoteza nulităţii acceptată în ipoteză 

constituie: 

2439,5
0967,0

05072,00 






b

b
t


 

La 5% al nivelului de semnificaţie şi 28 grade de libertate mărimea t-statisticii atinge 2,05. Ne e dificil de a remarca 

că inegalitatea critcrit ttt  , nu se îndeplineşte. Prin urmare, ipoteza nulităţii se respinge şi trebuie acceptată ipoteza 

alternativă. Aceasta însemnă că mărimea valorii de piaţă a acţiunilor este într-adevăr explicată de valoarea fundamentală, 

estimată în baza modelului profitului rezidual net. Menţionăm că în cazul dat nu vom efectua controlul după criteriul F, 

deoarece în cazul analizei regresionale unifactoriale criteriile t- şi F- sunt echivalente. 

Concluzii. În urma analizei calitative a rezultatelor cercetării vom menţiona trei concluzii principale: 

1. Variabila liberă  în cercetarea efectuată nu are un sens economic determinat, dar ne vorbeşte despre existenţa 

altor factori cu impact asupra capitalizării de piaţă a întreprinderii care nu au fost incluşi în model; 

2. Capitalul propriu investit în activele întreprinderii este considerat la valoarea de bilanţ, care ne vorbeşte despre 

nivelul eficienţei istorice al investiţiilor în capitalul întreprinderii; 

3. Profitul rezidual net actualizat ne vorbeşte despre perspectivele dezvoltării întreprinderii. Acest indicator 

caracterizează eficienţa utilizării capitalului întreprinderii în viitor.  

În acelaşi timp limitarea firească a datelor statistice privind piaţa moldovenească, situaţia financiară dificilă a 

întreprinderilor autohtone, ne permite să facem concluzia că modelul profitului rezidual nu poate explica în întregime 

capitalizarea de piaţă. Însă, modelul estimat explică pe deplin legătura dintre politica financiară a întreprinderii şi 

capitalizarea de piaţă, şi poate constitui un instrument aplicativ în scopurile evaluării întreprinderii pentru un investitor 

potenţial. De asemenea rezultatele primite pot fi extrapolate şi asupra întreprinderilor acţiunile cărora nu sunt cotate la 

bursă (societăţi pe acţiuni de tip închis, societăţi cu răspundere limitată) și pot fi utlizate cu succes în gestiunea valorii 

întreprinderilor autohtone. 
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