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 Capitolul 7 

 
RISCURILE ECONOMICE 

 
 
 
 

7.1. RISC ŞI INCERTITUDINE ÎN ECONOMIE 
 

Incertitudine • Risc • Riscuri economice • Tipologia riscurilor 
 
 Trăim într-o lume dominată de incertitudine, fiind confruntaţi zi de zi cu 
un spectru de alegeri care ne pot influenţa viitorul pe direcţii nu de puţine ori 
nebănuite. Nimic nu e mai cert decât incertitudinea ce prevalează asupra 
consecinţelor oricărei decizii şi activităţi economice. Orice întreprindere, orice 
acţiune, este supusă riscului unui eşec total sau parţial, aceasta este însăşi natura 
vieţii economice într-o lume în care viitorul rămâne "marea necunoscută". Dar, 
în acelaşi timp, riscul este – ca regulă generală - condiţia oricărui succes. 
 

 În măsura în care izbutim să determinăm (în limitele cunoştinţelor pe care le avem) care 
mijloace sunt potrivite pentru a atinge un anumit scop şi care nu, vom putea să estimăm şansele 
de a atinge un anumit scop prin mijloacele disponibile şi astfel (în mod indirect) să apreciem, pe 
acest temei, însăşi scopul propus ca fiind raţional sau neraţional din punct de vedere practic. 
Putem de asemenea, să determinăm consecinţele pe care le-ar avea, pe lângă eventuala atingere a 
scopului propus, aplicarea mijloacelor respective, dată fiind interdependenţa între toate câte se 
întâmplă. În felul acesta avem posibilitatea de a cântări şi compara consecinţele urmărite şi pe 
cele neurmărite ale acţiunii sale, obţinând implicit răspunsul la întrebarea: Care este "costul" 
atingerii scopului dorit şi în termenii prejudiciilor predictibile aduse altor valori? 
 

 Atunci când facem planuri pentru viitor nu avem de ales între diferite 
certitudini ci între un spectru de posibilităţi  (probabilităţi) pe care le estimăm.  
 Pentru înţelegerea noţiunii de risc, în literatura economică de specialitate, se 
pleacă de regulă de la termenul de incertitudine.  
 

∗ Incertitudinea exprimă o stare de nesiguranţă cu privire la viitor, 
nesiguranţă ce are ca sursă fie caracterul obiectiv impredictibil al unui 
proces economic, fie caracterul incomplet, aproximativ, al cunoştiinţelor 
(informaţiilor) existente la un moment dat.  
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Ea se referă, deci, la starea de nesiguranţă legată de rezultatele scontate a se 

obţine în urma unei acţiuni (activităţi) economice. O acţiune este considerată 
incertă atunci când este posibilă obţinerea mai multor rezultate, fără să se cunoască 
obiectiv sau subiectiv posibilitatea de apariţie a unuia sau a altuia dintre ele.  
 
 Incertitudinea după Knight apare nu numai în situaţiile când un agent economic nu poate 
obiectiv (datorită lipsei de informaţie) să atribuie probabilităţi diferitelor alternative ce pot 
interveni, ci şi în situaţiile când acesta nu o face. Ca urmare, într-o atare abordare, în situaţia în 
care se atribuie de către decident anumite probabilităţi subiective, dincolo de datele disponibile, 
avem de a face nu cu incertitudine ci cu risc.   
 

∗ Spre deosebire de incertitudine, riscul s-ar caracteriza prin posibilitatea 
descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate şi prin 
cunoaşterea acestei legi de către agenţii economici. Din acest punct de 
vedere riscul ar reprezenta incertitudinea "cuantificabilă". 

  
În realitate cele două noţiuni - risc şi incertitudine - se întâlnesc combinate 

în proporţii diferite. Statisticile existente la un moment dat permit calculul 
probabilităţilor de apariţie a unor evenimente şi determinarea pe această bază a 
probabilităţii producerii unor anumite rezultate în condiţiile apariţiei respectivelor 
evenimente. Totuşi incertitudinea nu poate fi eliminată: evenimente imprevizibile 
pot provoca abateri care să schimbe fundamental configuraţia datelor puse în 
evidenţa prin observările statistice anterioare. Viitorul nu reprezintă o reluare sau o 
continuare pe aceleaşi coordonate a trecutului. Pe de altă parte, incertitudinea 
devine o potenţială sursă de risc, în special atunci când avem de a face cu o 
informare incompletă, dar şi în cazul în care factorul subiectiv determină prin 
aprecierile proprii abateri majore ale estimărilor faţă de realitatea obiectivă (mai 
mult sau mai puţin cunoscută). 
 La modul cel mai general, riscul, aşa cum este definit în Dicţionarul 
explicativ al limbii române, reprezintă "posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, 
de a avea... de suportat o pagubă". A risca înseamnă "a(-şi) pune în primejdie 
viaţa, onoarea, etc.; a (se) expune unui pericol posibil", dar şi "a participa la o 
acţiune nesigură". Din aceste explicaţii, care au în vedere noţiunea de risc în 
general şi nu neapărat pe cea de risc economic, putem evidenţia câteva trăsături 
definitorii aplicabile în speţă riscului economic: 
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- riscul are în vedere o "posibilitate", o anumită situaţie care s-ar putea ivi, 
care poate deveni în viitor o realitate sau nu (legătura cu factorul timp – 
viitorul – este evidentă). 

- suportarea unei pagube ca urmare a apariţiei unui eveniment viitor (care 
a fost avut în vedere sau nu), mai exact ca o materializare a consecinţelor 
manifestării sale. 

  
Pe de altă parte, trebuie remarcată asocierea făcută între risc şi acţiune. Orice acţiune este 

în esenţă - aşa după cum am văzut - nesigură în privinţa rezultatelor sale, deci incertă. Dar se 
cere menţionat că, aşa după cum se ştie, şi inacţiunea din punct de vedere economic poate fi şi 
este generatoare de riscuri, de pierderi (pagube) – în special legat de realizarea economică a 
proprietăţii. Aici conservarea averii (cel puţin) presupune antrenarea într-o activitatea oarecare, 
asumarea unor riscuri oricum mai reduse decât cele implicate de diminuarea valorii prin ca 
urmare a neutilizării sale.   

 
În literatura economică riscurile economice sunt definite în moduri diferite. 

Astfel pentru Ioan Popa riscul reprezintă "posibilitatea ca într-o tranzacţie să nu 
se înregistreze profitul (câştigul) scontat sau să apară o pierdere, ca urmare a 
evoluţiei nefavorabile a factorilor de care depind performanţele unui agent 
economic". Pentru Costin Kiriţescu riscurile economice reprezintă o "eventualitate 
a unui eveniment care poate provoca pierderi unei entităţi sau economiei în 
general", iar într-un dicţionar de management ele sunt definite astfel: 
"posibilitatea de apariţie a unor factori şi împrejurări mai puţin cunoscuţi sau 
necunoscuţi, controlabili sau necontrolabili, cu acţiuni aleatoare, care pot avea 
influenţe negative asupra rezultatelor unei activităţi economice".  

Manifestarea evenimentelor, factorilor sau împrejurărilor avute în vedere va 
influenţa în mod cert rezultatele activităţii economice. Deşi la modul explicit se are 
în vedere doar influenţele negative, sub formă de pierderi absolute şi/sau relative, 
considerăm că se cere avut în vedere şi posibilitatea realizării unor câştiguri 
neestimate iniţial. Acest lucru îşi găseşte explicaţia în faptul că, de regulă, factorii 
consideraţi "de risc" reprezintă în majoritatea lor factori generali de influenţă a 
rezultatelor activităţii economice, existenţa şi manifestarea lor generează pe de o 
parte un "efect de risc", dar şi un "efect de câştig". 
 Aşadar importantă nu este numai identificarea oportunităţilor şi a factorilor 
ce acţionează în fiecare caz, incluzând aici şi probabilitatea de apariţie şi 
manifestare a lor, ci şi intensitatea cu care aceştia pot acţiona într-un moment sau 
altul, şi ca urmare nu simpla identificare a consecinţelor ci estimarea mărimii, 
măsurarea acestor consecinţe. Ori, tocmai determinarea lor exactă - cu excepţia 
unor categorii extrem de limitate sau a unor condiţii specifice - este dacă nu 
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imposibilă, extrem de dificilă, iar aprecierea lor pe bază estimativă (aproximativă) 
comportă în sine importante riscuri. 
 Noţiunea de riscuri economice este una complexă, ce ar îngloba patru idei: 

- (1) o idee de pericol sau de primejdie – este un factor de temut;  
- (2) o idee a costului strâns legată de precedenta – mărimea acestui cost 

se face în termeni care arată gravitatea riscului;  
- (3) o idee de măsură posibilă a evenimentului şi care se exprimă în 

termeni care arată frecvenţa;  
- (4) în sfârşit, o idee de prezentare deliberată a unui pericol determinat 

(oportunitate de eşec, de insucces, de nereuşită) în vederea obţinerii unui 
avantaj. 

 Încercând o sinteză a conceptului de risc economic putem evidenţia câteva 
trăsături generale şi anume: 

a) riscul este legat de lipsa totală sau parţială a unor informaţii (cunoştinţe), 
în special datorită incertitudinii ce planează asupra viitorului; 

b) existenţa anumitor factori perturbatori, cunoscuţi sau nu, previzibili sau 
imprevizibili, estimabili/măsurabili sau nu; 

c) posibilitatea (eventualitatea) ca aceşti factori să se manifeste în viitor 
într-o anumită direcţie producând anumite consecinţe (riscul are în 
vedere acele direcţii care pot determina consecinţe negative);  

d) în cazul în care aceştia se manifestă în mod sigur vor provoca schimbări 
ale condiţiilor iniţiale şi vor influenţa rezultatele activităţii economice 
(în sensul nerealizării totale sau parţiale, absolute sau relative, a 
obiectivelor urmărite); 

e) determină consecinţe patrimoniale pentru care partea prejudiciată nu 
poate trage la răspundere pe nimeni; 

f) afectează cu intensităţi şi în forme mai mult sau mai puţin diferite atât 
indivizii cât şi orice activitate economică la orice nivel, fiind o 
permanenţă a vieţii economico-sociale. 

 

 ∗ Pe baza acestora putem defini riscul economic drept posibilitatea 
(eventualitatea) ca anumiţi factori, cunoscuţi sau necunoscuţi, previzibili 
sau imprevizibili, controlabili sau incontrolabili, să se manifeste în viitor 
într-o modalitate care poate determina consecinţe negative asupra 
activităţii şi/sau rezultatelor unei entităţi economice sau economiei în 
ansamblu.    
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7.2. FORME ALE RISCURILOR ECONOMICE.  
TIPOLOGIA RISCURILOR 

 
 Literatura economică reţine şi analizează multiple forme de manifestare ale 
riscului. Astfel, principalele forme de risc sunt: 
  

a) Risc al deprecierii inflaţioniste 
 În condiţiile în care moneda de plata stabilită în cadrul unei tranzacţii s-a 
depreciat din cauza inflaţiei suma încasată de vânzător reprezintă o putere de 
cumpărare inferioară aceleia pe care respectiva monedă o avea la data încheierii 
contractului. Diferenţa constituie o pierdere efectivă de substanţă economică. 
Această pierdere este cu atât mai mare, cu cât rata deprecierii inflaţioniste a 
monedei este mai ridicată şi cu cât intervalul de timp dintre data contractării şi data 
plăţii este mai îndelungat.          
 Inflaţia afectează întreaga economie ceea ce face ca orice individ să fie 
supus unui astfel de risc. Economiile populaţiei şi firmelor, creditele acordate (în 
special cele cu dobândă fixă), veniturile etc., pot fi într-o formă sau alta afectate de 
un eventual proces inflaţionist. 
  

b) Risc al preţului 
 Apare ca o consecinţă a fluctuaţiei preţurilor în condiţiile în care plata 
preţului se face ulterior negocierii acestuia. În ipoteza creşterii preţului unei mărfi 
în perioada dintre momentul contractării şi acela al plăţii vânzătorul pierde 
diferenţa; în ipoteza inversă pierde cumpărătorul. Este evident că în astfel de 
cazuri întotdeauna celălalt partener obţine un avantaj din aceste fluctuaţii.  
 

c) Riscuri contractuale 
 Au în vedere posibilitatea ca anumite obligaţii contractuale asumate de către 
parteneri să nu fie îndeplinite, parţial sau în totalitate, sau să fie îndeplinite cu 
întârziere.  

Principalele clauze avute în vedere sa referă la livrarea mărfii şi la 
obligaţiile privind plata, iar cauzele ce stau la baza nerespectării acestor clauze pot 
fi legate de: insolvabilitate sau faliment, blocaj financiar, contractul nu mai 
prezintă interes economic real pentru partener. În literatura juridică se insistă 
asupra necesităţii delimitării situaţiilor de risc de cele care intră în domeniul 
răspunderii contractuale: culpa exclude riscul, care rămâne localizat în sfera 
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evenimentelor aflate în afara posibilităţilor de influenţare a partenerilor 
contractuali. Prin urmare, în acest sens, riscurile contractuale reprezintă 
consecinţele patrimoniale ale neexecutării sau ale executării tardive sau 
necorespunzătoare a unei obligaţii dintr-un contract comercial pentru care partea 
prejudiciată nu poate trage la răspundere pe nimeni. 
  
 O formă particulară a acestor riscuri este legată de operaţiunile de creditare, caz în care se 
are în vedere posibilitatea pierderii sumei împrumutate (riscul de insolvabilitate al debitorului) 
sau nerespectarea angajamentului de achitare la scadenţă (riscul imobilizării). Se consideră ca 
urmare că preţul creditului cuprinde nu numai dobânda propriu-zisă şi anumite cheltuieli 
administrative sau accesorii, ci şi remunerarea riscului creditării. 
 
 d) Risc al convertibilităţii 
 Constă în imposibilitatea, la un moment dat, a convertirii unei valute în alta, 
din cauza anumitor obstacole neprevizibile, legale sau de fapt.  

 
La fel ca celelalte forme ale riscurilor economice pe care le vom prezenta în continuare, 

riscul convertibilităţii apare în cadrul tranzacţiilor internaţionale. Acesta se transformă în risc 
valutar propriu-zis, în cazul în care convertibilitatea se restabileşte şi care cel care efectuează 
convertirea pierde din cauza unor diferenţe de curs nefavorabile pentru el, apărute între timp. 
 
 e) Risc al transferului valutar 
 Constă în imposibilitatea, la un moment dat, a transferului unei sume în 
valută dintr-o ţară în alta, din cauza apariţiei anumitor obstacole legale sau de fapt 
neprevăzute ( ca şi în cazul riscului convertibilităţii, şi riscul transferului valutar se 
poate transforma în condiţii similare în risc valutar). 
 
 f) Riscul valutar 
 Are în vedere eventualitatea unei pierderi ca urmare - după caz - a 
devalorizării sau deprecierii valutei de contract, respectiv a revalorizării sau 
reaprecierii acestei valute, care s-ar produce în intervalul de timp dintre data 
încheierii contractului sau acordului şi data încasării sau plăţii în valută. 
 Pentru vânzător sau creditor, riscul valutar constă în eventualitatea scăderii 
puterii de cumpărare a monedei în care este exprimată creanţa, ca urmare fie a 
unui proces de depreciere, fie a unei devalorizări. În condiţiile în care 
devalorizările au devenit mult mai rare ca înainte şi ca urmare a flotării 
generalizate a cursurilor, deprecierea (scăderea cursului valutar a monedei de 
contract pe pieţele internaţionale) este principalul factor de risc. Pentru cumpărător 
sau debitor riscul valutar se materializează în ipoteza plăţii la scadenţă a sumei 
datorate într-o valută a cărei putere de cumpărare a crescut pe pieţele valutare. 
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 Probleme similare apar şi în cadrul tranzacţiilor interne, identificându-se din 
acest punct de vedere şi alte forme ale riscurilor, cum ar fi: riscul de angajamente 
în curs de perfectare, cuprinzând oferte ferme (intervine aici un risc de preţ, dar şi 
un risc valutar în cazul ofertelor exprimate în, sau legate de valute); riscul din 
angajamente perfectate; riscul din angajamente viitoare; riscul din drepturi şi 
obligaţii viitoare. 
 

Chiar dacă unele repetări şi suprapuneri vor fi inevitabile, tipologia 
riscurilor pe care o propunem, fără a se dori completă, va încerca să ofere o 
claritate în plus asupra sistemului riscurilor economice, şi, în acelaşi timp, să ia 
considerare şi alte criterii posibile de grupare. 
 Astfel un prim criteriu de grupare ar fi reprezentat de subiectul acţiunii 
factorilor de risc. Din acest punct de vedere putem vorbi de riscuri la care sunt 
supuse, care afectează: 
   - persoane (deces, accidente, boală, etc.)      
   - bunuri (furt, distrugere, etc.) 
   - activitatea economică.  
 Trebuie specificat că deşi riscurile personale nu sunt riscuri economice 
propriu-zise, totuşi ele au legături cu aspectele legate de analiza economică a 
riscurilor, cel puţin din următoarele considerente: pe de o parte cauza apariţiei, sau 
a unei intensităţi de manifestare mai ridicată a unor astfel de riscuri, poate fi şi 
activitatea economică, iar pe de altă parte majoritatea acestor riscuri (la fel ca şi 
cele legate de bunuri) fac parte din categoria riscurilor asigurabile. 
 

Riscul de pierdere a locului de muncă poate fi considerat un risc decurgând din 
activitatea economică, în timp ce alte riscuri general umane capătă o intensitate crescută datorită 
condiţiilor concrete de desfăşurare a unei anumite activităţi de către anumite persoane: riscul de 
îmbolnăvire este unul general pe când cel legat de bolile profesionale este unul specific ce 
accentuează pentru persoanele în cauză riscul general. Problema este similară şi pentru alte 
categorii de riscuri, cum ar fi cel de deces sau accident, mult mai ridicat pentru anumite meserii 
ca pilot, şofer, s.a. 
  

Apariţia şi dezvoltarea a ceea ce s-ar putea numi "comerţul cu riscuri", adică 
a activităţii de asigurare, ca formă specifică de activitate economică, în cadrul unor 
firme specializate, reprezintă considerentul principal pentru care acestea nu pot fi 
ignorate de analiza economică, cel puţin la nivelul acestui domeniu. Din acest 
punct de vedere se poate vorbi şi de: 
  - riscuri asigurabile 
  - riscuri neasigurabile 
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 Dacă se are în vedere activitatea economică la nivelul unui agent economic, 
riscurile pot fi: 
 a) - riscuri interne, care ţin de activitatea economică propriu-zisă a 
agentului respectiv (core business risks). În raport cu funcţiile firmei, principalele 
categorii sunt legate de: 

- aprovizionare-desfacere (contracte neîncheiate sau încheiate cu 
întârziere; imposibilitatea asigurării resurselor necesare din punct de 
vedere cantitativ, calitativ şi/sau a oportunităţii; îngustarea pieţei etc.) 

- producţie/tehnologie (incompatibilitatea tehnologiilor proprii cu cele noi; 
folosirea unor tehnologii depăşite tehnic şi/sau economic; "îmbătrânirea" 
produselor) 

- cercetare-dezvoltare (nelansarea la timp a unor colaborări sau programe 
proprii în domeniu; dezvoltarea unor teme şi direcţii de cercetare 
neconforme cu cerinţele pieţei; neobţinerea unor rezultate concrete în 
urma derulării programelor de cercetare şi/sau obţinerea lor cu întârziere 
şi/sau sub nivelul scontat) 

- activitatea financiară (insuficienţa resurselor proprii, decalaje în timp 
între încasări şi plăţi care nu pot fi acoperite din alte surse, 
imposibilitatea atragerii unor resurse externe firmei etc.) 

- gestiunea resurselor umane (grevă, incompetenţă) 
- logistică (legate de comunicaţiile interne şi externe ale firmei). 

 b) - riscuri externe, care ţin de mediul în care îşi desfăşoară activitatea 
agentul economic (environmental risks), şi care la rândul lor pot fi grupate în: 

- riscuri politice - se referă la schimbările care pot modifica radical 
mediul social-economic în care firma îşi desfăşoară activitatea. În 
relaţiile internaţionale o noţiune foarte frecvent utilizată este cea de 
risc de ţară (country risk), care desemnează riscul politic într-o 
anumită ţară şi este evaluat de instituţii specializate. O altă noţiune 
folosită este cea de riscuri instituţionale; ele sunt întâlnite în 
perioadele de tranziţie când are loc un proces de restructurare a 
sistemului instituţional, proces care aduce în sine incertitudine sporită.  

- riscuri contractuale 
- riscuri conjuncturale - se referă la schimbări ce apar în condiţiile pieţei, 

deci în afara sferei de control a firmei respective (aici se includ în 
principal riscul de preţ şi riscul valutar) 

 Riscurile externe amintite pot avea o acţiune generală, acţionând asupra 
tuturor agenţilor economici indiferent de ramură, sau pot acţiona în mod particular 
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într-o anumită ramură. Acest fapt ne poate conduce şi la o altă abordare, mai 
nuanţată, a acestei probleme. Astfel, în cadrul riscurilor externe se poate evidenţia 
în funcţie de aria de acţiune: un risc economic general, determinat de factori care 
influenţează piaţa naţională în ansamblul său, şi un risc specific ramurii de care 
aparţine firma respectivă. Totodată putem avea în vedere şi un risc internaţional. 
 
 O abordare apropiată de cea de mai sus a fost dezvoltată în legătură cu analiza 
plasamentelor în portofolii de acţiuni. Aici factorul total de risc se împarte în două părţi: 
 - riscul sistematic sau nediferenţiat, determinat de factori care influenţează conjunctura 
pe piaţa naţională, cu alte cuvinte este vorba de un risc economic general 
 - riscul specific sau diferenţiat (nesistematic), datorat condiţiilor interne şi activităţii pe 
piaţă a firmei, şi care este împărţit el însuşi în: risc specific ramurii de care aparţine firma şi 
respectiv risc specific firmei (determinat de comportamentul ei economic ca şi de 
comportamentul deţinătorilor de acţiuni) 
 
 Din punctul de vedere al posibilităţilor de cunoaştere a modului de 
manifestare şi efectelor lor, riscurile pot fi grupate în: riscuri cu consecinţe 
cunoscute cu certitudine; riscuri cu consecinţe cunoscute, dar incerte, consecinţe 
care la rândul lor pot fi: limitate sau nelimitate; riscuri cu consecinţe parţial 
cunoscute (cele cunoscute pot fi certe, limitate sau nelimitate); riscuri cu 
consecinţe necunoscute. 
 În funcţie de posibilitatea de apariţie putem vorbi de riscuri cu frecvenţă 
ridicată (posibilitatea mare de apariţie), cu frecvenţa intermediară şi riscuri cu 
frecvenţă scăzută. Dacă avem în vedere şi modul în care se modifică în timp sau 
spaţiu această frecvenţa relativă de apariţie putem aprecia că există riscuri cu 
evoluţie ascendentă, riscuri în diminuare şi riscuri constante. De asemenea, se 
poate vorbi de riscuri permanente (care există şi se manifestă în orice moment şi în 
orice loc) şi riscuri aleatoare (care cuprinde acele riscuri care apar şi se manifestă 
numai în anumite condiţii şi în special numai în anumite perioade de timp). 
 În analiza riscurilor se pot avea în vedere şi alte criterii de clasificare. 
Astfel, în funcţie de sursa sau cauza riscurilor, se pot evidenţia: factori naturali 
(inundaţii, cutremure); factorul uman (lipsa sau insuficienta pregătirii, experienţei, 
cunoştinţelor; eroare sau rea-voinţă; atitudine  hazardată faţă de risc); factori 
sociali (greve, revoluţii); măsuri administrativ-legislative (legate de intervenţia 
statului în economie: monopolurile administrative asupra producţiei şi/sau 
comercializării unor produse, controlul importurilor şi a exporturilor, controlul 
preţurilor, nivelul fiscalităţii; etc.); evoluţia economică (veniturile disponibile şi 
modul de repartizare a lor, nivelul de trai, inflaţia s.a.); informaţia (incompletă, 
denaturată şi/sau inexistentă). 
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7.3. UNELE ASPECTE ALE DECIZIEI ÎN CONDIŢII 
DE RISC ŞI INCERTITUDINE 

 
Decizie • Risc decizional • Condiţii decizionale • Atitudine faţă de risc 

 
 Luarea unei decizii nu este deloc o problemă simplă, ea presupune luarea în 
considerare a unor multiple elemente legate în special de risc şi incertitudine. Deşi 
există instrumente, metode şi tehnici de analiză mai mult sau mai puţin complexe 
care vin în sprijinul decidentului în cadrul procesului de decizie, însăşi luarea 
deciziei implică în sine un anumit risc (un risc decizional) şi nu numai asumarea 
unor riscuri. O decizie bună, o decizie corectă, poate fi infirmată de evoluţia 
viitoare a activităţii economice. Decizia în sine nu poate fi pusă sub semnul 
întrebării, corectitudinea sa rămâne valabilă, dar concluzia ce decurge de aici este 
următoarea: deciziile corecte nu pot şi nu elimină riscurile, ci doar să reducă nu 
posibilitatea de apariţie ci consecinţele manifestării acestora. 
 
 Subliniem faptul că trebuie făcută o distincţie netă între "decizii bune" şi "consecinţe 
bune". În limbajul obişnuit, o decizie este apreciată ca bună dacă, în urma adoptării sale, se 
obţine o consecinţă bună. Dificultatea constă în faptul că nimeni nu ştie şi nu poate să aleagă o 
astfel de decizie într-o situaţie incertă, deoarece consecinţele apar din "jocul" incertitudinii şi al 
deciziei. Nu aceasta este accepţiunea care se dă deciziilor "bune" în teoria deciziilor. În cadrul 
acestei teorii, o decizie este considerată "bună", "corectă", dacă este luată pe baza unor 
raţionamente corecte, dacă este deci coerentă cu aprecierile asupra incertitudinii şi preferinţele 
asupra consecinţelor. Evident, există posibilitatea ca decizii bune în acest sens să aibă 
consecinţe "proaste". E adevărat, şansele de apariţie ale consecinţelor negative sunt în general 
mai mici, dar posibilitatea unor astfel de consecinţe nu este exclusă.   
 
 Studiul incertitudinii a condus la elaborarea unei teorii matematice, iniţiată 
în urmă cu trei secole, şi cunoscută sub numele de teoria probabilităţilor, teorie 
care, alături de cea a utilităţii şi de statistică sînt "ingrediente" de bază care 
intervin în formularea şi rezolvarea problemelor de decizie. 
 
 Mult timp teoria economică a considerat deciziile economice, comportamentul şi 
acţiunile rezultate din acestea, ca fiind produsul unui "homo oeconomicus" caracterizat prin 
următoarele: este complet informat - ceea ce înseamnă că el cunoaşte  nu numai ce cursuri de 
acţiune sunt posibile, dar de asemenea cunoaşte ce eveniment va apare, şi care sunt rezultatele 
fiecărei acţiuni, deci va elabora decizia sub certitudine; este infinit sensibil, respectiv este 
capabil de identificarea fiecărei alternative posibile; este raţional, deci el va alege întotdeauna 
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cea mai bună dintre alternative. Ori, asemenea presupuneri nu corespund – ca regulă generală 
– realităţii lumii economice: omul real nu este şi nu are cum fi complet informat, el nu este 
infinit sensibil şi el se comportă deseori iraţional. 
 
 Teoria modernă a deciziilor aşa cum a fost dezvoltată în special în domeniul 
economic, defineşte trei categorii de decizii: 

- decizii în condiţii de certitudine, caz în care se cunoaşte pentru orice 
situaţie (eveniment) rezultatul fiecărei alternative (deci pentru fiecare 
variantă în parte vom avea un unic rezultat). 

- decizii în condiţii de risc, caz în care trebuie identificat fiecare 
eveniment posibil şi de stabilit o anumită probabilitate de apariţie. 
Astfel, pentru fiecare alternativă şi pentru orice eveniment asociat există 
o cotă a riscului determinată (estimată). 

- decizii în condiţii de incertitudine, caz în care se poate cunoaşte 
rezultatele în cazul fiecărei alternative (variante) corespunzător oricărui 
eveniment posibil, dar nu se cunoaşte sau nu se pot asocia probabilităţi 
diferitelor evenimente. De aici “cotele de risc” nu sunt cunoscute nici 
măcar cu probabilitate. 

  
Regulile de decizie elaborate odată cu teoria modernă a decizie sunt în funcţie de natura 

situaţiilor astfel: 
 - în cazul deciziilor sub certitudine modelul de decizie va avea o singură coloană; 
selectarea celei mai bune alternative se rezumă la ordonarea rezultatelor corespunzător unui 
criteriu de preferinţă (maxim, minim ş.a.). Dacă avem în vedere maximizarea utilităţii, varianta 
(alternativa) preferată va fi cea care are cea mai mare utilitate (Ui), adică: 
 U = max (Ui) 
 - într-o situatie de decizie sub risc varianta (alternativa) preferată va fi cea pentru care 
utilitatea sperată este cea mai mare, utilitate determinată pe baza unei scheme redată mai jos: 
        E1   E2   ...  ...  Ek 
 **   p1    p2   ...  ...  pk 
 V1   u11  u12  ...  ...  u1k 
 V2   u21  u22  ...  ...  u2k 
 ......................... 
 Vi    ui1   ui2  ...  ...   uik 
 unde: Vi = o anumită variantă (alternativă) identificată; Ek = un anumit eveniment posibil 
(stare a naturii); pk = probabilitatea de apariţie a evenimentului Ek; uik = utilitatea asociată cu 
alternativa Vi în condiţiile apariţiei evenimentului Ek. 
 Funcţia obiectiv de maximizat devine în acest caz: 
  U = Uik * pk 
 - într-o situaţie de incertitudine, necunoscând probabilităţile de apariţie a diferitelor 
situaţii (evenimente) şi neputând stabili consecinţele, sensul de "cel mai preferat" nu este clar. 
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Fără a insista asupra lor menţionăm că există o serie de reguli sau criterii de decizie şi în acest 
caz: criteriul maximin, criteriul superoptimist (Baumol), criteriul optimist (Hurwicz), criteriul lui 
Savage sau al regretelor, criteriul Bayes-Laplace.  
 
 O problemă de decizie constă în esenţă în selectarea unei alternative care să 
fie într-un anumit sens "cea mai bună". Dacă există certitudine asupra 
consecinţelor care decurg din adoptarea unei alternative sau alteia, selecţia celei 
mai bune decizii nu comportă probleme. Dacă însă nu cunoaştem evenimentele 
care vor avea loc problema se complică. Ambiţia analizei deciziilor este să 
cuantifice incertitudinea şi preferinţele pentru consecinţe în toate situaţiile, dar 
pentru multe situaţii complexe reale, această ambiţie este nerealistă.  
 
 Dificultăţile pe care le întâlnim - spre exemplu - în codificarea informaţiei ca 
probabilităţi sunt numeroase. Informaţia disponibilă poate să varieze de la o convingere fermă 
rezultată din mulţi ani de observaţie şi experienţa, până la o părere vagă, formată în urma 
câtorva observaţii. Este totuşi de remarcat că, în practică, nu există în general cazuri în care 
informaţia să fie complet absentă (deci nu există incertitudine "absolută"), la fel cum de cele 
mai multe ori nu există o informare perfectă (deci certitudine "absolută"). Chiar dacă iniţial, 
cineva "nu are nici o idee" despre ceea ce urmează să se întâmple, totuşi, apreciem că dacă 
rezultatele care ar putea să apară sunt importante pentru individ, acesta din urmă va sfârşi prin 
a-şi exprima starea de cunoaştere prin evaluarea probabilităţilor necesare. 
 
 Deseori aspectele care nu pot fi uşor cuantificabile au fost lăsate, de cele 
mai multe ori, în afara analizei. Ori construirea unei liste exhaustive a 
evenimentelor incerte este una din condiţiile principale pentru o analiză corectă. 
Există numeroase exemple care demonstrează consecinţele catastrofale pe care le 
poate avea ignorarea unei singure eventualităţi. Trebuie să atragem atenţia că 
teoria deciziei în condiţii de risc şi incertitudine este o teorie normativă, adică ea 
indică modul în care ar trebui acţionat pentru a realiza o comportare raţională, 
coerentă cu preferinţele şi aprecierile decidentului privind manifestarea şi 
consecinţele incertitudinii. Trebuie avut în vedere că de multe ori organele de 
decizie nu acţionează coerent. Pe de altă parte, informaţia disponibilă în ceea ce 
priveşte evenimentele incerte, precum şi informaţia care ar putea fi obţinută în 
plus, contribuie de asemenea, într-o măsură importantă, la rezolvarea problemei de 
decizie. 
   
 Abordarea utilităţii în acest paragraf are la bază analiza clasică a lui von 
Neumann şi Morgenstern. Nu vom insista aici asupra faptului că în această analiză 
utilitatea este în anumite cazuri cardinală (observaţie ce se cere însă făcută), ci 
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asupra introducerii punctului de vedere probabilist în teoria utilităţii. Utilitatea va 
fi privită ca "unitatea de măsură" care evidenţiază rezultatul multidimensional al 
mulţimii alternativelor, contribuţia lor la realizarea obiectivelor şi scopurilor 
urmărite, înţelese ca şi consecinţe posibile şi probabile. Vom presupune că 
utilitatea este funcţie crescătoare şi monotonă de bogăţia "W", adică nu există 
saţietate; utilitatea marginală este tot timpul pozitivă, dar ea poate fi crescătoare, 
descrescătoare, constantă. Aceste trei cazuri vor fi urmărite succesiv, iar 
corespunzător acestora se identifică o anumită atitudine faţă de risc: aversiune, 
preferinţă, respectiv indiferenţă. Analiza are la bază axiomele dezvoltate de von 
Neumann şi Morgenstern ca şi procedeul propus de aceştia pentru evaluarea 
utilităţilor, indicatorul de utilitate propus fiind de forma: 
 p U(x) + (1-p) U(y) 
 unde U(x) şi U(y) sunt utilităţile aşteptate, referitor la câştigurile x şi, respectiv, y. 
 
 Evaluarea utilităţilor prin acest procedeu este cea mai cunoscută şi cea mai comentată, 
dar există şi alte procedee de estimare a utilităţilor, printre care amintim: metoda interpolării 
între 0 şi 1, sau estimarea utilităţii cu ajutorul funcţiilor ex şi e-x.  
 
 A) Cazul aversiunii pentru risc  
 Pentru simplificare vom presupune că: p = 1/2 = 1 - p, adică probabilitatea 
apariţiei unui câştig "x" a cărui utilitate o vom nota cu U(x) este p(x) = 1/2, iar 
probabilitatea apariţiei unui câştig "y" a cărui utilitate este U(y) va fi p(y) = (1-p) 
= 1/2.  Decidentul are de ales între a-şi asuma aceste condiţii (şanse de câştig şi 
riscuri) sau nu. În primul caz, speranţa de utilitate: 0.5U(x)+0.5U(y) este măsurată 
la mijlocul segmentului care uneşte punctele U(x) şi U(y). În cel de-al doilea caz, 
utilitatea asociată cu bogăţia finală sperată se obţine prin citirea directă a ordonatei 
curbei U(W) corespunzând acestui nivel de bogăţie (vezi fig. 7.1) 
 
 Construirea curbei în cazul fiecărui agent economic sau individ, şi pentru fiecare caz în 
parte, se poate realiza pe baza următorului model: Pe baza condiţiilor 50% posibilitate de a 
câştiga 100000 u.m. şi 50% de a nu câştiga nimic, care ar fi suma pe care individul ar fi dispus 
să o "rişte" ?  Se determină astfel punctul de indiferenţă a individului în raport cu situaţia de risc 
respectivă. Pasul următor îl reprezintă determinarea sumei pe care el ar fi dispus să o "rişte" şi în 
alte condiţii (40%-60%, 30%-70%), calculând pentru fiecare caz utilitatea corespunzătoare. 
Având în vedere un număr suficient de observaţii de acest gen se poate construi curba utilităţii 
prin unirea punctelor de referinţă astfel stabilite. 
 
 Utilitatea este funcţie crescătoare (dar cu o raţie descrescătoare) de bogăţia 
W: U'>0. Utilitatea marginală a bogăţiei este întotdeauna pozitivă, dar ea descreşte 
odată cu nivelul bogăţiei - funcţia U(W) este concavă. 
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               U(0.5x+0.5y)>0.5U(x)+0.5U(y) 
            U'>0,   U''<0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1 - Aversiune pentru risc 
 
 Este clar că în exemplul prezentat, individul nu va fi dispus să îşi asume 
vreun risc, în condiţiile menţionate - există aversiune faţă de risc - din moment ce 
utilitatea asociată cu bogăţia finală sperată este superioară speranţei de utilitate a 
acţiunii respective: 

U[(0.5)x+(0.5)y] > 0.5 U(x) + 0.5 U(y) 
 
 Reluând exemplul iniţial prezentat la nota precedentă, câştigul aşteptat este: 0.5 (0) + 0.5 
(100000) = 50000. Ca urmare, orice individ care are o atitudine tipică de aversiune faţă de risc, 
nu va fi dispus să "rişte" o sumă superioară. Mai mult, el va fi dispus să "rişte" doar sume 
inferioare (ce reprezintă în fapt aprecierea sa subiectivă asupra câştigurilor şi riscurilor, 
corespunzător utilităţii asociate cu speranţa de câştig), diferenţa între aceste sume şi speranţa 
matematică de câştig reprezintă o "primă de risc", o "asigurare" pentru asumarea acestora. 
 
 Alături de cazul tipic comportamentului economic, cel al aversiunii faţă de risc, mai 
există - după am remarcat deja -  încă 2 situaţii, privite însă, în general, ca şi cazuri de excepţie. 
 
 B) Preferinţa pentru risc 
 În acest caz funcţia de utilitate este convexă, ceea ce implică că utilitatea 
marginală a bogăţiei este nu numai pozitivă, dar creşte odată cu nivelul bogăţiei. 
Într-un astfel de caz, cei care au preferinţă faţă de risc vor fi dispuşi să "rişte" sume 
de bani superioare speranţei matematice de câştig. Pentru ei, speranţa de utilitate 
este superioară utilităţii, asociate cu bogăţia finală sperată. Deşi o astfel de 
atitudine nu ţine de comportamentul tipic economic, aceasta nu înseamnă ca aceşti 
agenţi economici vor pierde cu certitudine. Forma funcţiei de utilitate în acest caz 
este prezentată în fig. 7.2. 

 0,5 U(x)+0,5U(y) 

 

Utilitate 

U(W

x y 0,5x+0,5y Bogăţie (W) 

U(x) 

U(0,5x+0,5y) 

U(y) 
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 C) Indiferenţă faţă de risc 
 Funcţia de utilitate este lineară, iar utilitatea marginală evoluează strict 
proporţional cu bogăţia (fig. 7.3). Cei care au o astfel de atitudine vor fi dispuşi să 
rişte exact suma corespunzătoare speranţei matematice de câştig/utilitate. Speranţa 
de utilitate a este egală, în aprecierea lor, cu utilitatea asociată bogăţiei sperate. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
                                                                      
 
 

U(0.5x+0.5y)<0.5U(x)+0.5U(y) 
U'>0,   U''>0 

U(0.5x+0.5y)=0.5U(x)+0.5U(y) 
U'>0,   U''=0 

 

Fig. 7.2 – Preferinţă pentru risc Fig. 7.3 – Indiferenţă faţă de risc 
      
 Se cere, menţionat că forma exactă a funcţiei de utilitate nu a putut fi 
precizată. Unii economişti au presupus că funcţia este concavă pentru niveluri de 
bogăţie reduse, din moment ce aceasta se curba şi devenea progresiv convexă 
pentru un  nivel de bogăţie ridicat. Agenţii economici ar fi cu atât mai dispuşi să 
rişte cu cât patrimoniul lor este mai ridicat. Această ipoteză nu a putut fi verificată.  
 Analiza utilităţii în cazul unui viitor nesigur pune în evidenţă un nou criteriu 
de opţiune, maximizarea speranţei de utilitate, utilitatea fiind funcţie de diferiţi 
parametri, în special de bogăţia individului.  
 
 Acest principiu a fost introdus încă de Bernoulli, care a arătat că "speranţa matematică", 
criteriul dominant al teoriei de până atunci, este în cel mai bun caz o regulă de decizie în situaţii 
specifice. Pentru a justifica respingerea principiului maximizării cantităţii de bani speraţi, el dă 
un exemplu rămas celebru în literatura de specialitate: presupunem că un cerşetor găseşte un 
bilet de loterie cu care poate câştiga cu egală probabilitate 20000 unităţi monetare sau nimic. Va 
fi considerat cerşetorul neinteligent, iraţional, dacă vinde biletul pentru mai puţin de 10000 
u.m., cât ar reprezenta câştigul sperat? Totuşi, individul în cauză ar fi înţelept dacă ar vinde 
acest bilet pentru 9000 u.m.: el ar "pierde" 1000 u.m. din speranţa matematică de câştig, dar ar 
evita riscul de a pierde tot. Dimpotrivă, ar părea normal ca un om cu stare să-şi încerce norocul.  

 0,5 U(x)+0,5U(y) 

U(W

x y 0,5x+0,5y Bogăţie (W) 

Utilitate 

U(0,5x+0,5y) 

0,5 U(x)+0,5U(y) 

U(W

x y 0,5x+0,5y Bogăţie (W) 

Utilitate 
 

U(x

U(0,5x+0,5y) 

U(y) 
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 Protejarea contra consecinţelor posibile ale factorilor de risc a reprezentat şi 
reprezintă o preocupare permanentă. Urmărind cauzele principale care determină 
apariţia unor astfel de consecinţe negative se poate lesne observa că o parte din 
factorii de risc sunt exogeni acţiunii indivizilor (în special factori naturali, dar şi 
îmbolnăviri, accidente, decese, etc.), în timp ce alţii sunt rezultatul deciziilor şi/sau 
acţiunii oamenilor. Dacă avem în vedere acţiunea factorilor exogeni activităţii 
oamenilor, încheierea unor contracte de asigurare contra acestei categorii de 
riscuri este în marea majoritate a cazurilor posibilitatea principală de protejare. 
Firmele de asigurări preiau pe bază de contract şi contra cost respectivele riscuri, 
mai exact îşi asumă suportarea consecinţelor negative de natură financiară ale 
manifestării lor. Sistemul de asigurări nu elimină acţiunea riscurilor şi nici măcar 
suportarea consecinţelor reale, fizice, ale apariţiei lor, ci doar realizează protecţia 
relativă a celor supuşi acţiunii unor astfel de factori prin compensarea (cel puţin 
parţială) în formă bănească a pierderilor înregistrate de către aceştia.  
 În privinţa riscurilor economice "propriu-zise", de cele mai multe ori 
posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare lipseşte. În atare condiţii 
importanţa deciziilor privind modalităţile, mijloacele şi formele de desfăşurare a 
activităţii au o importanţă majoră.  
 
 Astfel de asigurări sunt disponibile, spre exemplu, în domeniul transporturilor 
comerciale, a protejării patrimoniului fizic al firmelor împotriva acţiunii catastrofale ale unor 
factori naturali, incendiilor, exploziilor sau altor accidente neprovocate de acţiunea culpabilă a 
unor autori identificaţi, a furturilor, ş.a. 
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