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Sinteza lucrării 

Teza de doctorat Luarea deciziilor financiar-economice în condiții de risc la nivel 

macroeconomic. Metode și modele statistico-econometrice utilizate este importantă mai ales în 

condițiile actuale în care dezvoltarea economică a fiecărei țări, influențată de factori interni pe de 

o parte, dar și de condiționalitățile externe pe de altă parte, apare deosebit de dificilă. Orice 

program privind evoluția economiei naționale a unei țări trebuie să se bazeze pe cunoașterea în 

profunzime a ceea ce s-a întâmplat până în momentul în care efectuăm analiza, apoi, pe studiul 

analizei statice la timpul în care facem analiza și, pe această bază, să se efectueze prognoze privind 

evoluția viitoare a economiei naționale.  

În orice domeniu și în orice activitate întotdeauna trebuie să avem în vedere și 

neprevăzutul, adică situația în care elemente (aspecte) mai puțin anticipate își pot exercita influența 

asupra evoluției viitoare. În termeni generali putem vorbi despre certitudini și incertitudini. 

Certitudinea este dată de prefigurarea unor factori care vor acționa în viitor și care pot să aibă 

influențe, deopotrivă pozitive sau negative, asupra evoluției economice. Incertitudinea este de fapt 

esența riscului în sensul că, în dorința de a efectua o prognoză cât mai detaliată și sigură apar 

variante de posibilități care se pot manifesta în viitor fără a exista garanția că acestea se vor 

manifesta cu certitudine.  

A vorbi despre risc sau deciziile luate sub risc, este o problemă deosebit de importantă, a 

elementelor de analiză macroeconomică și, mai ales, de previziune macroeconomică. În lucrarea 

de față mi-am propus să facă o analiză bine structurată bazată pe o largă consultare a biografiei de 

profil în acest domeniu, în legătură cu conceptul de risc, manifestarea riscurilor, managementul 

riscurilor și, adâncind problema, situația în care deciziile sub risc trebuie luate pentru a avea o 

prognoză, un îndreptar privind rezultatele macroeconomice care se vor produce în timp.  

Problema teoretică este una deosebit de dificilă întrucât o serie de cercetători, de 

economiști de frunte și-au exprimat puncte de vedere și au dat nu numai definiții ușor diferite în 



ceea ce privește riscul dar și modul conceptual prin care propun realizarea de modele și metodele 

prin care acestea pot fi aplicate așa încât să putem efectua previziuni macroeconomice cu bogat 

substrat teoretic. Aceste concepte  aplicate în practică ridică unele probleme privind bazele de date, 

complexitatea bazelor de date, corelația care există între indicatorii care măsoară creșterea 

economică și multe alte aspecte cu conținut statistic.  

Teza de doctorat Luarea deciziilor financiar-economice în condiții de risc la nivel 

macroeconomic. Metode și modele statistico-econometrice utilizate este structurată judicios, 

plecând de la simplu la complex așa încât mai întâi să clarific noțiunile conceptuale privind riscul, 

decizia luată sub risc, nivelul macroeconomic, conceptul de macroeconomie și altele. În acest mod 

cred că am reușit să fundamentez unele aspecte clare privind evoluția macroeconomică, aspectele 

cele mai diversificate privind riscurile, managementul riscului și mai ales metodele prin care se 

pot lua decizii economice la nivel macroeconomic chiar dacă riscurile se vor manifesta, chiar dacă 

nivelul de incertitudine se va extinde. 

Lucrarea este împărțită în cinci capitole, structurate așa cum am spus de la simplu la 

complex. În primul capitol intitulat Conceptul de Risc am acordat atenție necesității de a definitiva 

și a prezenta principalele noțiuni privind riscul. Am prezentat în lucrare o serie de prevederi, o 

serie de concepte ale unor autori de înalt renume internațional în domeniul economic, pentru a 

putea da unele direcții precise în legătură cu riscul. Desigur, am prezentat o scurtă istorie a apariției 

acestui termen sau concept statistico-economic privind riscul, noțiunea de risc. Am arătat că, luarea 

unei decizii în baza unor estimări prezumtive sau a așteptărilor asupra evenimentelor viitoare, 

implică un risc dacă nu chiar un mare risc. 

Subliniez faptul că decizia luată la nivel macroeconomic la un moment are efecte destul de 

importante în perioada următoare. Am căutat să definesc noțiunea de risc și pornind de la conceptul 

general statuat în dicționare explicative, în dicționarul economic, dicționarul statistic sau alte 

lucrări care au fundamentat cât mai clar noțiunea riscului. Atitudinea față de risc și incertitudine a 

fost abordată pe larg de Daniel Kahneman şi Amos Tversky, arătând că aceasta este o latură 

psihologică a comportamentului uman, dar că într-o perioadă viitoare are consecințe dacă prin 

prognozele efectuate nu vom încerca să punem în modelul utilizat și noțiunea de risc care oricum 

se va manifesta. O lucrare foarte interesantă Riscul, incertitudinea şi profitul, publicată de 

Franck Knight, explică diferenţele semantice și de conținut înte rolul deosebit de important pe care 



îl are riscul în sfera economică, gestiunea și analiza globală a riscului și mai ales previziunea 

privind manifestarea riscurilor. 

Acestea puse împreună dau perspectiva de a putea ajunge la stabilirea unei 

profitabilități(rentabilități) macroeconomice, element foarte important în planificarea consumului 

și investițiilor, elemente care stau la baza modelelor de creștere economică.  

Prin risc căutăm să definim noțiunile, căutăm să stabilim formele de manifestare și mai ales 

încercăm să desprindem perspectiva și efectele pe care aceste riscuri le vor avea. Desigur putem 

vorbi în prezent și de vulnerabilitatea sistemelor economice dar, prin prognoze atente, prin 

includerea tuturor factorilor de influență, putem efectua o serie de prefigurări ale perspectivei 

evoluției macroeconomice. 

În continuare, în această sens, am încercat o clasificarea riscurilor pe anumite criterii, luând 

în calcul modul de anticipare ca urmare a deciziilor luate, numărul de variabile luate în considerație 

sau impactul pe care îl au aceste riscuri asupra evoluției economice. De asemenea m-am aplecat 

asupra factorilor care generează riscurile pentru a stabili o multitudine de categorii, cum ar fi 

riscului de credit, de dobândă, de contrapartidă, de piață, de lichiditate, de schimb valutar, de 

insolvabilitate, de țară și multe altele care au efect asupra evoluției la un moment dat, cu atât mai 

mult, pe un termen mai îndelungat. Această clasificare este interesantă în sensul că acoperă 

riscurile financiare, riscurile de afaceri și multe alte categorii de riscuri care pot fi adăugate în 

această clasificare.  

Într-o altă ordine de idei m-am gândit la clasificarea riscurilor după gradul de agregare, 

adică la nivel microeconomic sau macroeconomic, precum și la riscurile care țin de factorul 

regional care vizează o anumită arie geografică a unei țări sau o prognoză extinsă la nivel european, 

care ține seama de structura pe țări care au particularități fiecare dintre ele în ceea ce privește 

modelele macroeconomice utilizate. 

O clasificare interesantă a riscului este aceea după dimensiunile pierderilor ca urmare a 

tipului de investiții și aici există riscul de nivel minim, de nivel de redus cu un grad mijlociu sau 

un nivel ridicat, unul foarte ridicat de evoluție, în funcție de care trebuie ca în studiile de prognoză 

să furnizăm elementele definitorii care să asigure o evoluție precisă a economie naționale.  



Există o altă clasificare după formele de manifestare și anume faliment, insolvabilitate, 

pierderea autonomiei, scăderea rentabilității și pot fi numite și altele care asociate într-un model 

complex de prognoză dau influențele care se pot manifesta în acest context mai larg, general de 

analiză.  

Modalitatea de acoperire a riscurilor conduce la o altă opțiune, aceea de a considera că 

există riscuri asigurabile și neasigurabile. Adică sunt riscuri care pot fi prevăzute cu precizie și 

pentru eliminarea efectelor acestora asupra evoluției economice și a rezultatelor obținute, să se 

constituie provizioane, fonduri de acoperire, așa încât riscurile diminuate sau în complexitatea lor, 

dacă se produc, să nu aibă efectele care s-ar obține fără posibilitate de acoperire. Desigur, problema 

riscurilor într-o asemenea clasificare pe care am prezentat-o în teza de doctorat este una destul de 

atent stabilită, dar mai degrabă, secvențială și supusă termenului de global, sens în care în interiorul 

sau pe lângă aceste categorii de clasificări să existe și altele. De aceea, în continuare în acest capitol 

m-am referit pe larg la măsurarea riscului evidențiind și principalii indicatori de măsurare a 

riscului.  

Stabilirea conceptuală a indicatorilor de măsurare și de analiza riscurilor este importantă 

în sensul că acestea dau posibilitatea cercetătorului, analistului să găsească și să întreprindă 

măsurile necesare pentru a cunoaște și a căuta să influențeze prin prevederile din planul de măsuri 

care se întocmește dacă nu eliminarea, măcar diminuarea efectelor riscurilor în perspectiva 

dezvoltării. Desigur în literatura de specialitate sunt prezentate și analizate o serie de metode și 

tehnici de măsurare a riscului vizând optimizarea deciziilor în ceea ce privește dezvoltarea 

economică în viitor. Există o serie de criterii de măsurare care au la bază variabilele considerate, 

tipologia deciziilor despre care vorbim dar, mai ales, posibilitatea de analiză cantitativă și calitativă 

a efectelor riscurilor.  

În acest capitol am prezentat unle relații statistico - matematice, pe baza cărora putem 

conveni matrici, care stau la baza analizei și prognozei complexe, a efectelor riscurilor asupra 

evoluției economiei unei țări. Am pus accentul și pe necesitatea managementului.  

Istoric vorbind, accentul pe practicile de management se pune de mai mult timp, dar în 

perioada actuală acestea s-au perfecționat, s-au așezat mai bine și, în felul acesta, am putut 

identifica o serie de elemente semnificative. 



În capitolul al doilea, intitulat Particularități privind macroeconomia, am încercat ca 

după ce am identificat și sper am clarificat teoretic problema riscurilor, a măsurării, a 

managementului și a măsurilor care trebuie întreprinse pentru diminuarea acestora, să abordez 

particularitățile privind macroeconomia. Prin acest studiu îmi propun să analizez luarea deciziilor 

sub risc la nivel macroeconomic. Problema analizei macroeconomiei este destul de amplă dar, în 

acest capitol, mi-am propus și am sintetizat o serie de aspecte care privesc tema deciziilor sub risc. 

În primul rând m-am referit la unele noțiuni macroeconomice, definind cadrul, indicatorii de 

rezultate care se calculează la nivel macroeconomic, punând în evidență și unele concepte/ teorii 

care au apărut în acest domeniu. Am făcut o succintă dinamică a evoluției macroeconomiei, ca un 

concept, dar mai ales ca mod de organizare și de fundamentare a unei structuri precise a cadrului 

macroeconomiei. 

Chiar și cele mai simple decizii care se iau la nivel macroeconomic, pe termen scurt sau 

prea foarte scurt, tot sunt afectate de elementul risc. Am încercat o clarificare, pe cât posibil, a 

acestei perspective. În acest capitol m-am ocupat și de structura și obiectivele macroeconomice 

care, trebuie să aibă la bază, analiza principalelor variabile și a corelațiilor dintre acestea, 

identificarea elementelor de dezechilibrare care afectează macrostabilitatea.  

Principalele obiective macroeconomice au la bază sau, trebuie să aibă în vedere, analiza 

principalelor variabile și corelații între acestea, studierea dezechilibrelor care sunt favorizate de 

deficitul bugetar, inflație, șomaj, deficitul balanței de plăți și multe altele care conduc la afectarea 

macrostabilității. Analiza modalităților de atingere a obiectivelor macroeconomice, studierea 

variabilelor care explică comportamentul și mai ales identificarea principalelor variabile care au 

efect asupra riscului cât și abordarea metodologiei precum şi a metodelor de calcul al conturilor 

macroeconomice în vederea determinării principalilor indicatori de rezultate au fost descrise de 

autori precum: Constantin Anghelache, Constantin Mitruț, Vergil Voineagu, Alexandru Isaic – 

Maniu, Anghelache, Mitruț şi Voineagu (2010), Elena Maria Biji şi alții (2010), Anghelache şi 

Anghel (2014), Andrei şi Bourbonais, (2008), Korka, Begu Roșca şi Tușa, Begu și Tușa, Bardsen 

G. şi colaboratorii (2005), Turnovsky (2000), R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz (2007). 

În acest capitol am căutat să identific variabilele de bază la nivel macroeconomic și să le 

analizez pe fiecare în parte cât mai succint pentru a sintetiza în final efectul fiecăruia din aceste 

variabile asupra evoluției economice. De asemenea identificând indicatorii macroeconomici de 



rezultate, care se calculează la nivel macro, am căutat să evidențiez și o serie de fluxuri care se 

realizează în cadrul economiei naționale pentru a înțelege modul în care economia poate fi 

armonizată și pusă pe drum de evoluție asigurând macrostabilitatea economică. Apoi, am definit 

succint fiecare dintre indicatorii macroeconomici sugerînd rolul pe care îl au aceștia. M-am aplecat 

și asupra modalităților de evidență și măsurare macroeconomică respectiv cel al sistemului 

producției materiale și al sistemului conturilor naționale, care se au în vedere și în prezent, atât 

intern cât, și pe plan internațional, în viziunea și dorința de a asigura comparabilitatea evoluției și 

a nivelului de dezvoltare atins de fiecare dintre țări. M-am referit la metodele utilizate pentru 

asigurarea comparabilității arătând rolul indicatorilor care se calculează, metodele care sunt avute 

în vedere și elementele structurale la nivel macroeconomic în conceptul sistemului conturilor 

naționale. Desigur comparabilitatea internațională se realizează pe planul complex, dar și al 

structurii de agregate al indicatorilor macroeconomici utilizat. 

În capitolul al treilea intitulat Manifestarea riscului economico-financiar la nivel 

macroeconomic am plecat de la faptul că, pornind de la conceptul lui Kloup Douglas, privind 

funcția de producție, la nivelul economiei naționale și pe structură la nivel microeconomic trebuie 

ca producția să realizeze pe seama celor trei factori fundamentali ai producției de bunuri și servicii. 

Astfel, m-am referit la factorul capital, apoi la factorul muncă și nu în ultima instanță la factorul 

resurse materiale și economico-financiare. 

Între aceste elemente am încercat și, cred că am reușit, să identific corelațiile care se 

stabilesc așa încât prin modele concrete, ținând seama de faptul că producția materială se realizează 

pe baza unor modele, înțelegând prin aceasta un sistem corelat de activități care se pot desfășura 

și pot fi influențate într-un sens sau altul. 

Am abordat unele aspecte legând ritmul de creștere al PIB-ului de rata șomajului. M-am 

referit apoi la corelația dintre inflație și rata somajului, punând accentul pe conceptul de deflatare 

care asigură aducerea indicatorilor macroeconomici la nivel comparabil, corelația dintre PIB și 

inflatie se armonizează utilizând procedeul de deflatare. Desigur, există și alte corelații cum ar fi 

corelația de bază a creșterii economice, ceea care pune în discuție faptul că nivelul produsului 

intern brut depinde de volumul de muncă consumat, de calitatea și intensificarea muncii. De 

asemenea depinde de factorii intensivi și extensivi care sunt pe larg analizați în acest capitol. 

Corelația de bază la nivelul economiei naționale este cea care se stabilește între creșterea 



economică, creșterea productivității muncii, a capitalului fix și a mijloacelor circulante materiale. 

În cadrul acestui capitol am făcut o analiză structurală, punând accentul pe factorii calitativi cum 

ar fi productivitatea și eficiența muncii și factorii cantitativi care sunt identificați în numărul de 

salariați, mijloacele tehnice utilizate etc. Într-un punct al acestui capitol m-am referit pe larg la 

evoluția macroeconomică în condițiile de risc, arătând efectele pe care l-a avut fiecare tip de risc, 

care s-a manifestat la nivelul economiei naționale. Pentru exemplificare am făcut și o analiză 

concretă, pe 10 ani, a rezultatelor obținute în perioada 2007-2017, identificând proporțiile 

macroeconomice și modul în care elementele de risc le-au influențat. 

Într-un subcapitol am utilizat metode statistice (indicatori, reprezentări grafice reprezentări 

tabelare) pentru a reliefa mai precis modul în care a evoluat economia națională în această 

perioadă. Acest capitol s-a axat și pe stabilirea modelelor de identificare evaluare și previzionare 

a performanțelor macroeconomice, în special economico- financiare, în condiții de risc și 

incertitudine. După definițiile și conceptele care cred că au fost clarificate în capitolele anterioare, 

m-am referit la modalitățile prin care putem identifica, analiza și stabili apoi modul în care trebuie 

să se ia deciziile pe baza unor modele econometrice, așa încât rezultatele prognozate să fie cele pe 

care le indică parametrii calculați. Astfel, m-am referit la modele de regresie liniară simplă, liniară 

multiplă, modele de regresie neliniare care se aplică în unele domenii, modelele de analiză a 

seriilor de timp, toate acestea prin parametrii de regresie calculați în baza acestei funcții, fiind 

elementele aplicabile pentru stabilirea prognozei pe perioade scurte, medii sau lungi de timp. Nu 

am omis nici faptul că trebuie să mă axez și pe unele elemente esențiale privind modelarea și 

combinarea subsistemelor.  

Economia națională are o structură agregată bine pusă la punct. Cu toate acestea, o 

prognoză trebuie să efectueze previziuni pe fiecare agregat, pe fiecare element structural ale 

economiei naționale, pentru ca în final să ajungem la a prefigura prin prognoza respectivă, evoluția 

certă a economiei pentru o perioadă viitoare. Am prezentat unele modele care sunt utilizabile și pe 

care le-am adaptat la cerințele pe care le presupune o previziune macroeconomică pe bază de 

decizii luate sub risc. 

Important este ca, procesul decizional și deciziile care se iau, să fie temeinic fundamentate 

și să exprime prin măsuri concrete modalitatea prin care riscurile au fost identificate, măsurate, iar 

măsurile întreprinse sunt în consonanță cu nevoia de a reduce efectul riscurilor.  



În capitolul al patrulea, intitulat Metode și modele de analiză a riscurilor la nivel 

macroeconomic am trecut, după ce am clarificat o serie de aspecte teoretice, la analize concrete. 

Astfel m-am referit la riscul operațional, care este important la nivel macroeconomic și pe care l-

am interpretat din punct de vedere al adaptării la acest nivel de analiză.  

Aici am exprimat puncte de vedere privind riscul de preluare a noutăților, riscul de 

marketing, riscul tehnologic, riscul de proiect, riscul catastrofelor naturale și multe altele, reușind 

să prezint o abordare a riscului operațional în corelare cu riscul de piață și riscul de credit. 

Abordările legate de riscul operațional și controlul intern sunt de ordin cantitativ, dar prin 

parametrii calculați și interpretați ajungem la controlul calitativ.  Riscul financiar este unul care, 

se manifestă la nivel macroeconomic, și l-am analizat prin prisma modelelor care pot fi aplicate în 

acest sens așa încât relațiile stabilite și adaptate la acest tip de analiză să pună în evidență o 

prognoză fundamentată, cu un grad cât mai ridicat de certitudine.  

La nivelul economiei naționale, dar într-o formă particularizată, se pune problema riscului 

de faliment și, în această ordine de idei, am exprimat unele aspecte în legătură cu metodele de 

analiză a riscului de faliment care trebuie să identifice elementele foarte slabe, vulnerabile care se 

manifestă la nivel macroeconomic, la nivelul corelațiilor economice, așa încât să se poată 

întreprinde măsurile necesare astfel încât efectul acestora să fie cât mai redus. 

M-am referit apoi la determinarea funcției discriminatorii, aceasta fiind una care împarte 

agregatele macroeconomice în: foarte riscant, riscante și așa mai departe. Un alt model este 

modelul Altman, la care m-am referit pe scurt și am reușit să adaptez utilizarea acestui model la 

particularitățile pe care îl reprezintă analiza macroeconomică pe baza deciziei luate sub risc. 

Totodată m-am ocupat și de prezentare a modelului Conan Holder care este util la analizele 

macroeconomice și am prezentat o serie de aspecte concrete. 

În ceea ce priveşte tema acestui capitol am studiat un număr însemnat de lucrări și reviste 

de specialitate, atât ale autorilor români cât și străini sau cadre didactice cu o bogată experiență, 

ale căror valoroase lucrări, le-am considerat bibliografie de referinţă. În capitolul al cincilea, 

Metode și modele de luare a deciziilor macroeconomice în condiții de risc, am acordat atenție 

în primul rând unui studiu concret asupra luării deciziilor sub risc operațional- financiar ca urmare 

a evaluării riscului de spălare de bani și finanțare a activităților antisociale, efecte ale migrației. 



Migrația este un fenomen specific, care s-a dezvoltată cu precădere după 1990, și în mod accelerat 

după aderarea României la UE, realizandu-se un exod de peste 4,5 milioane de cetățeni romani, 

care lucrează în străinătate, care prin intermediul remitențelor aduc în țară venituri care sunt avute 

în vedere la calculul PIB și a celorlalți indicatori macroeconomici de rezultat. 

În cadrul acestei corelații, care există între migrație și remitențe, am abordat o serie de 

aspecte concrete, astfel încât cititorul să înțeleagă faptul că, tot pe baza riscului pot fi luate o serie 

de măsuri. Am analizat și metodologia evaluării riscurilor pentru că, fără o evaluare concretă a 

fiecărui risc, pe plan intern sau internațional nu putem ajunge la certitudini în ceea ce privește 

evoluția macroeconomică a unei țări pentru o perioadă viitoare. 

În acest sens, în cadrul acestui capitol am căutat să fundamentez un model matricial de risc 

pentru evaluarea agenților transferatori cât și a clienților, la nivel intern și internațional, dar și a 

remitențelor având în vedere nivelul de expunere al sumelor transferate, în cooncordanță cu 

legislația europeană. Aceste riscuri sunt deosebit de importante în cazul operațiunilor 

internaționale, și, mai ales în și din țări cu un risc mai ridicat (de regulă în curs de dezvoltare care 

atrag resurse însemnate), dar care oferă mirajul unui venit mult mai mare decât pe piețele stabile. 

Tot în acest capitol am coborât la un nivel practic pentru a fundamenta și a utiliza o serie de metode 

și modele pe care le-am descris și adaptat pentru a fi utilizabile în acet domeniu al analizelor 

macroeconomice. În continuare m-am referit la calculul coeficienților de regresie/ parametrilor de 

regresie, pentru evidențierea riscurilor macroeconomice și pe bază de exemple, simple și 

inteligibile, am prezentat modul în care trebuie să fie calculați și utilizați acești parametri de 

regresie în perspectiva realizării unor lucrări de prognoză. M-am referit și la definiția și 

caracterizarea aversiunii față de risc.  

Aversiunea față de risc este explicitată pe baza unor exemple simple, care pot fi extinse la 

nivelul întregii economii naționale pentru a stabili care este corelația între aversiune, incertitudine 

și risc, dar mai ales, modul în care trebuie interpretată această decizie. Nu am ocolit nici aspectele 

cu privire la nivelul de risc premium și echivalenta certitudinii, adică identificarea riscului ca 

manifestare și întreprinderea de măsuri de diminuare/eliminare care conduc la o certitudine în 

legătură cu evoluția viitoare a riscurilor respective. Riscurile le-am analizat prin prisma faptului 

că ele trebuie cunoscute și identificate, ceea ce ne permite ca, la nivel macroeconomic, să realizăm 



un program care să asigure această monitorizare, asa încât într-un alt subcapitol am abordat 

reducerea și absența riscului pe baza unei strategii prudențiale.  

În acest capitol am studiat, prin comparație, și rezultatele obținute sub risc și în condiții 

care evită riscurile macroeconomice. Am subliniat apoi necesitatea unui plan care să înglobeze 

riscurile și să prevadă măsuri de reducere a acestora, dacă nu de eliminare, așa încât să poată să se 

fundamenteze o macrostabilitate care să dea certitudine evoluției economice pe termen scurt, 

mediu sau lung. Prin diversificarea activităților, ca o măsură condițională, se poate realiza 

reducerea riscului și prin câteva exemple pe care le-am prezentat, am reușit să subliniez modul în 

care trebuie acționat în acest în domeniu. 

În final, teza de doctorat se încheie cu concluzii în ceea ce privește aplicarea metodelor și 

modelelor statistico-econometrice pentru identificarea, măsurarea, gestionarea și luarea deciziilor 

macroeconomice în condiții de risc. 


