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Abstract 

 

We investigate how a firm's financial performance affects workplace safety. We provide empirical 

estimates of the relationship between a firm's financial condition and its investment in workplace 

safety using plant-level proxies for safety performance from OSHA records for thirteen large 

industries for the period 1972-87. Our results suggest that firms with higher operating margins 

are safer work places as, in general, are firms with more debt in their capital structure. These 

results are consistent with a number of theoretical models in which financial factors influence 

operating decisions. 

 

 

Abstrakt 

 

V našem článku zkoumáme jak ovlivňuje finanční situace firmy bezpečnost pracovního prostředí. 

Poskytujeme empirické odhady vztahu mezi finančními ukazateli firmy a jejími investicemi do 

bezpečnosti pracovního prostředí. Naše odhady jsou založeny na datech na firemní úrovni ze 

záznamů OSHA, které popisující přibližný vývoj bezpečnosti pro třináct velkých průmyslových 
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odvětví v letech 1972 - 87. Dosažené výsledky naznačují, že firmy s většími operačními náklady 

mají bezpečnější pracovní prostředí, stejně jako to lze obecně říci o firmách, které mají výraznější 

podíl dluhu ve svých kapitálových strukturách. Tyto výsledky odpovídají mnoha teoretickým 

modelům, ve kterých finanční faktory ovlivňují operační rozhodování. 

 


