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Rolul entității în condițiile 
economiei de piață (1/3)

În relațiile contemporane a economiei de piață entitatea devine veriga de
bază la nivelul căreia este creată producția, se prestează servicii în diferite
domenii, se soluționează aspectele legate de utilizarea eficientă a resurselor,
echipamentul tehnic, tehnologiei cu productivitate înaltă şi aspecte legate de
procesul de desfacere a producției.

În condițiile economiei de piață entitatea economică are rol:

 economic

 social

 în raport cu clienții

 în raport cu personalul și

 în raport cu proprietarii.
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Rolul entității în condițiile 
economiei de piață (2/3)

 Rolul economic al entității prezintă producerea bunurilor și/sau
acordarea serviciilor, vinderea acestora pe piață în scopul creării valorii
adăugate, care are următoarele destinații: beneficiu, acoperirea tuturor
cheltuielilor și fondului de risc.

 Rolul social al entității în condițiile economiei de piață constă în:

 contribuția la satisfacerea necesităților populației prin bunurile și
serviciile furnizate;

 aportul la dezvoltarea civilizației umane prin promovarea progresului
tehnico-științific;

 asigurarea unui mediu de muncă și de viață pentru personalul entității;

 exercitarea unor funcții de formare și educare a angajaților și
populației.
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Rolul entității în condițiile 
economiei de piață (3/3)

 Rolul entității în raport cu clienții presupune identificarea necesităților
acestora, proiectarea ofertei în concordanță cu caracteristicile cererii, atragerea
clienților, cucerirea, menținerea și dezvoltarea piețelor.

 Rolul în raport cu personalul prezintă asigurarea condițiilor pentru
valorificarea maximă a resursei de muncă pe care o cumpără pe piața forței de
muncă. Din perspectiva angajaților entitatea oferă acestora loc de muncă și
sarcini cu anumite responsabilități, condiții adecvate de muncă și remunerare.

 Rolul entității în raport cu proprietarii prezintă un mijloc de valorificare a

capitalului, aducând câștig acestora.

Deci, rolul entității în economie este diferit în funcție de obiectivul de 
activitate al acesteia și poziționării în sistemul economic.
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Scopul activității de întreprinzător 

Scopul activităţii de întreprinzător este obţinerea profitului maxim
cu cheltuieli minime de capital în condițiile economiei concurențiale. 

Atingerea scopului dat impune întreprinzătorul să compare capitalul
investit în afacere cu rezultatele financiare obținute din activitatea
acesteia, deoarece se poate de obținut surse de finanțare, eficient să fie
utilizate, iar la un moment dat să fie pierdute, dacă managementul
acesteia nu va prevedea probabilitatea apariției unor riscuri ce pot
afecta afacerea.
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Definiția riscului (1/4)

Capacitatea entității de a rămânea competitivă și prospera 

depinde, nu în ultimul rând, de competența întreprinzătorului 

de a gestiona riscurile ce influențează afacerea, de a aplica 

diferite politici și metode de management în reducerea 

riscurilor și consecințelor acestora.

În opinia mai multor autori, riscul în sine, nu este un pericol pentru

afacere, dar mai degrabă oferă diverse posibilități de dezvoltare și

valorificare a noilor oportunități. Important este ca managementul

entității să cunoască cum aceste oportunități pot fi identificate și

utilizate, astfel încât să obțină rezultate pozitive.
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Definiția riscului (2/4)

Multitudinea definițiilor tratează în mod diferit noțiunea de risc, autorii
cărora fiind influențați de diferite sisteme social-economice.

 Ne oprim la analiza doar câteva definiții:

 Adam Smit în opera sa „Avuția națiunii și cauzele îmbogățirii” a
marcat că „realizările celui mai mic venit întotdeauna sunt legate de
un nivel mai mare sau mai mic de risc”.

 Ioteph Shumpeter în lucrarea sa „Teoria dezvoltării economice”,
afirmă că „dacă riscurile nu se iau în considerare, atunci ele devin
surse de pierderi, pe de o parte, și sursă de venit, pe de altă parte”.

 Teoria clasică tratează riscul ca o probabilitate matematică de
pierderi, care pot apărea în cazul primirii unei decizii incorecte. În
cazul dat, riscul apare ca o daună, pagubă care este consecința unei
decizii greșite.
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Definiția riscului (3/4)

 Teoria neoclasică (anii 30 ai sec. XX). Economiștii A. Marshal
și A. Pigu au elaborat bazele teoriei riscului, care constau în
următoarele: „antreprenorul, activând în condiții de
incertitudine, primește un profit care este o variabilă
neconstantă și, încheind contractul, trebuie să se conducă de
două criterii:

 mărimea venitului preconizat;

 mărimea abaterilor posibile de la venitul preconizat.

 Definiție contemporană: „riscul este un eveniment posibil și
nedorit, previzibil sau imprevizibil, producător de pierderi
materiale sau morale, ce se manifestă în raporturile dintre
oameni și raporturile dintre om și natură” (Ion Stoian), etc.
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Definiția riscului (4/4)

 În economia de piață, riscul este o componentă a acesteia, putând să
se manifeste în orice moment, datorită:

 jocului permanent al cererii și ofertei de piață;

 concurenței între agenții economici;

 fluctuațiilor valutare, ale prețurilor, tarifelor, dobânzilor bancare;

 modificării cotațiilor bursiere.
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Situațiile de risc (1/2)

Situațiile de risc în economia de piață sunt multiple și variate

Analizăm numai câteva:

 falimentul unor agenți economici și chiar bănci;

 căderea cursului valutar al unor monede naționale;

 înregistrarea de pierderi în loc de profit;

 situații conjuncturale: greve, revoluții și războaie locale, calamități

naturale etc.

Din exemplele date, ne putem da seama de prezența posibilității de risc ce
poate apărea la un moment dat.
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Situațiile de risc (2/2)

Deci, constatăm că, Riscul devine o piedică serioasă în
derularea și expansiunea oricărei afaceri, întrucât îngreunează
procesul de decizie. Activitatea acesteia poate fi derulată eficient,
numai în condițiile în care este protejată de efectele negative ale
riscului.

În condițiile actuale ale economiei contemporane, una din
principalele condiții de asigurare a securității și prosperității unei
afaceri este elaborarea și aplicarea unui program complex și eficient
de management al riscurilor, instrument care la moment nu este
implementat in toate entitățile și nu este perceput drept parte
integrată a strategiei de dezvoltare a acesteia.
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Riscurile tipice în activitatea de 
antreprenoriat (1/2)

Pentru antreprenori, indiferent de forma de proprietate şi sfera de activitate, cele 
mai tipice sunt următoarele riscuri:

 posibilitatea pierderii (distrugerii), lipsei sau deteriorării patrimoniului 
entității;

 apariția răspunderii civile a întreprinzătorului pe obligațiile apărute în 
rezultatul cauzării prejudiciului vieții, sănătății şi patrimoniului 
persoanelor terţe sau mediului înconjurător;

 posibile pierderi sau neîncasare a profitului așteptat din cauza 
modificării condițiilor funcționării entității datorită situației ce nu 
depinde de aceasta;

 încălcarea obligațiilor de către contractanți, parteneri şi alții.

Aceste cauze pot determina transformări cu efecte negative asupra rezultatelor 
economice așteptate pe parcursul realizării obiectivelor stabilite. 
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Riscurile tipice în activitatea de 
antreprenoriat (2/2)

Un grad mare de risc îl generează si omul prin folosirea necorespunzătoare a 
mijloacelor tehnice, a instalaţiilor, prin nerespectarea cerinţelor de protecţie si 
securitate a muncii, prin acţiunile sale ilegale, etc.

Efecte negative pot genera şi o serie de factori economico-sociali, cum ar fi: 
crizele, şomajul etc. Sub aspectul cauzelor generatoare, riscurile pot avea 
caracter obiectiv, respectiv sunt independente de voinţa omului, sau subiectiv, 
respectiv cele care depind de om si de comportamentul lui.

Riscurile ce produc cele mai mari daune sunt cele produse de catastrofele 
naturale si care au o larga răspândire pe glob, cum sunt: seceta, uraganele, 
inundaţiile, cutremurele de pământ, incendiile si accidentele.
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Sistemul de clasificare a riscurilor
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Criterii de clasificare a riscurilor 

Antreprenorii în cadrul activității sale se întâlnesc cu un ansamblul vast de 
riscuri, care se deosebesc între ele după tipul și locul apariției, totalitatea 
factorilor interni și externi ce influențează nivelul lor. Toate acestea sunt strâns 
legate și necesită o analiză profundă a fiecărui risc în complexul riscurilor 
concrete, cauzelor lor și factorilor apariției lor.

În literatura economică există o multitudine de criterii de clasificare a riscurilor 
care, de regulă, sunt stabilite drept scopuri și misiuni de bază ale clasificării.

Toate riscurile antreprenoriale pot fi clasificate:

 după modul de apariție a acestora;

 după factorii principali de apariție;

 după caracterul evidenței acestora (influenței asupra activității entității);

 după sfera apariției (la baza căreia stau domeniile de activitate);

 după nivelul de realizare a riscului;

 în dependență de durata de timp;
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Importanța gestiunii riscului ca activitate

Importanța gestiunii riscului ca activitate, constă în posibilitatea de a 
prognoza într-o anumită măsură producerea evenimentului de risc şi de a lua 
la timp deciziile necesare în vederea reducerii riscului unor eventuale 
consecințe nefavorabile.

Procesul de gestiune al riscurilor poate identifica problemele potențiale care

pot avea consecințe negative nu numai asupra eficienței activităților

desfășurate, dar şi asupra performanțelor de planificare şi strategice ale

afacerii.
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Metode de gestiune a riscului în afaceri 
(1/3)

În practica naţională şi internaţională sunt cunoscute un număr mare de
metode de gestiune a riscurilor în afaceri.
Unele metode de gestiune a riscului din practica managementului:
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Metode de gestiune a riscului în afaceri 
(2/3)
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Anularea riscului înseamnă a se refuza de acţiunea ce este legată de risc. 
Această metodă anulează integral riscul, însă principalul neajuns al acestei 
metode constă în aceea, că evitarea riscului, de regulă, anulează şi o parte din 
profitul posibil. 

Metoda dată de gestiune a riscului se foloseşte în următoarele cazuri:

 când nivelul riscului este cu mult mai mare decât volumul venitului 
câştigat din operaţia financiară;

 când întreprinderea nu are posibilitate să acopere pierderile financiare din 
sursele proprii. 

Reţinerea riscului este menţinerea riscului, de exemplu după investitor. 
Acesta din timp este încrezut, că are posibilitate de a acoperi pierderile din 
contul surselor proprii.



Metode de gestiune a riscului în afaceri (3/3)

Predarea riscului înseamnă, că investitorul transmite răspunderea de
risc altei părţi, de exemplu, companiei de asigurări. În acest caz riscul a
fost transmis prin asigurarea acestuia.

Diminuarea nivelului riscului este minimizarea probabilităţii acestuia
şi reducerea pierderilor.

Măsuri de minimizarea a riscului cele mai des utilizate sunt
următoarele:

diversificarea

limitarea

prevenirea pierderilor şi controlul

autoasigurarea

asigurarea
20



Măsuri de minimizare a riscului în 
afaceri (1/5)

 Diversificarea prezintă procesul de repartizare a investiţiilor între diferite 
obiecte de investire, care nu sunt legate între ele cu scopul diminuării riscului 
şi pierderilor. Exemplu. Procurarea acţiunilor a trei societăţi pe acţiuni şi nu a 
unei singure. Această acţiune dă posibilitate de a diminua riscul de trei ori. 

 Limitarea este determinarea limitelor, adică limita sumei de cheltuieli, 
vânzări, credite etc. Limitarea se foloseşte de către bănci şi este o măsură 
importantă de minimizare a riscului la creditare. Agenții economici aplică 
măsura dată la vânzarea mărfurilor în credit, acordarea împrumuturilor etc.

 Prevenirea pierderilor şi controlul. În acest scop se organizează diferite 
măsuri de prevenire şi minimizare a riscurilor în afaceri. De exemplul, 
organizarea acţiunilor antiincendiare, supravegherea bunurilor întreprinderii, 
întreprinderea diferitor acţiuni în perioada expedierii mărfurilor etc.
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Măsuri de minimizare a riscului în 
afaceri (2/5)

În baza datelor şi a informaţiilor de la etapele anterioare, precum şi a

informaţiilor aferente experienţei întreprinderii în gestiunea riscurilor, sunt

identificate şi evaluate strategiile posibile de reducere şi de eliminare a

riscurilor la care este expusă întreprinderea. Sunt elaborate şi proiectate

planuri şi măsuri concrete de minimizare a riscurilor. În baza planului de

gestiune a riscurilor, strategiile selectate sunt implementate în practică.

Activităţile sensibile la risc trebuie monitorizate continuu. Prin măsurile

menţionate poate fi obţinuta prevenirea pierderilor, evitarea ameninţărilor

grave.

Controlul riscurilor presupune determinarea limitelor pentru diferite tipuri de 

risc şi controlul respectării acestor limite. 

22



Măsuri de minimizare a riscului în 
afaceri (3/5)

Autoasigurarea (asigurarea individuală) semnifică asigurarea de către 
întreprinzător de sine însuși. 

Sarcina principală a autoasigurării cuprinde depășirea operativă a situațiilor de 
criză în activitatea economico-financiară. 

Autoasigurarea prezintă o formă descentralizată de formare a fondurilor de 
asigurare în formă naturală şi bănească nemijlocit de către antreprenor.

Sunt relevate insuficienţele măsurii de autoasigurare, care prevede crearea unui 
fond de autoasigurare ce ar fi în posibilitățile doar a unor mari întreprinderi, dar 
și pentru acestea nu este profitabil, deoarece mijloacele alocate nu vor participa 
la accelerarea rotației de capital şi nu pot fi investite în dezvoltarea businessului 
de către antreprenor. 
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Măsuri de minimizare a riscului în 
afaceri (4/5)
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Unul dintre cele mai răspândite şi eficiente măsuri de minimizare a riscurilor
practicată este asigurarea riscului.

Asigurarea, ca sistem de protecţie prezintă unul din principalele instrumente
ce asigură securitatea economică şi stabilitatea, protecţia eficientă faţă de
numeroasele riscuri.

Asigurarea prezintă o sistemă de relaţii în scopul protecţiei intereselor
patrimoniale a persoanelor fizice şi juridice (asiguraţilor) prin formarea
rezervelor de asigurare din sumele primelor de asigurare achitate, destinate
pentru achitarea de către asigurător a sumelor şi despăgubirilor de asigurare la
survenirea cazurilor asigurate.



Măsuri de minimizare a riscului în 

afaceri (5/5)

Nivelul dezvoltării asigurărilor în ţară prezintă unul din indicii de stabilitate a
economiei şi este factorul, ce acţionează asupra acestei stabilităţi.

Piaţa de asigurări, ca o parte componentă a pieţii financiare, este obiect de
supraveghere şi control de către stat cu scopul de a garanta o funcţionare
stabilă.

Odată cu dezvoltarea relațiilor de piată sectorul de asigurări tot mai mult
îndeplinește funcții suplimentare, acumulează surse financiare și profituri din
investirea acestora conform actelor legale și normative în vigoare.

Dezvoltarea dată permite societăților de asigurări să sporească investițiile, să
genereze venituri suplimentare și să îmbunătățească starea financiară și
nivelul disponibil de solvabilitate.

Odată cu toate acestea asigurătorul garantează îndeplinirea obligațiilor
asumate conform riscurilor preluate de la asigurați.
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Piața de asigurări din Republica Moldova 
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Obiectul asigurării 

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei
Republicii Moldova, corelate cu: 

 persoana asiguratului sau a beneficiarului asigurării, cu viaţa, sănătatea şi
capacitatea lor de muncă (asigurarea de persoane); 

 bunuri, credite şi garanţii, pierderi financiare ale persoanelor fizice şi ale 
persoanelor juridice (asigurarea de bunuri); 

 răspunderea pe care asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele 
juridice pentru prejudiciile cauzate lor (asigurarea de răspundere civilă).

Obiectul asigurării serveşte drept criteriu de clasificare a asigurărilor.
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Clasificarea și conținutul riscurilor de 
asigurare (1/2)
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Analizând riscurile activității de antreprenoriat, în opinia mai multor autori s-a 
constatat, că una dintre problemele importante devine recunoaşterea riscului de 
asigurare, ale cărui varietăţi au suferit modificări serioase pe parcursul evoluării 
relaţiilor de piaţă. 

Pentru a soluţiona problema recunoaşterii riscului de asigurare este necesar de 
studiat riscurile detaliat în funcţie de cauza apariţiei riscurilor de asigurare; în 
funcție de obiectele care sunt expuse la riscurile de asigurare şi în funcție de 
capacitatea de a influiența asupra riscurilor de asigurare. 



Clasificarea și conținutul riscurilor de 
asigurare (2/2)
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Algoritmul procesului de asigurare a 
riscurilor în afaceri

În scopul formării unui sistem eficient de protecție de asigurare a 
antreprenorilor; organizarea procesului de regularizare a daunelor la 
producerea cazurilor de asigurare, precum şi elaborarea unui 
program de reducere a pierderilor neplanificate în afaceri se propune 
următorul algoritm a procesului de asigurare a riscurilor în afaceri 
care constă din 5 etape:
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Algoritmul procesului de asigurare a 
riscurilor în afaceri
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Algoritmul procesului de asigurare a 
riscurilor în afaceri

 prima etapă prezintă familiarizarea reprezentantului companiei de asigurări cu 
business-procesul întreprinderii şi inspectarea sistemului de management al 
riscurilor;

 etapa a doua constă în calcularea ratei daunelor ca urmare a unor evenimente 
concrete, aşteptate de întreprinderea dată în funcţie de situaţia din cadrul ei: 
cauzele pierderilor apărute şi frecvenţa evenimentelor care le provoacă;

 etapa a treia – crearea sistemului de protejare de asigurare;

 etapa a patra – elaborarea concepţiei de organizare a procesului de 
instrumentare a daunelor apărute în urma producerii evenimentelor asigurare; 

 etapa a cincea – etapă finală în care este prezentat  programul de reducere a 
pierderilor neplanificate în afacere.

În scopul diminuării riscurilor în afaceri se recomandă utilizarea unui sistem eficient 
de asigurare a acestora, iar în scopul funcţionării cât mai eficiente a sistemului de 
administrare a riscurilor, se propune instituirea în cadrul întreprinderii a unei unități 
speciale sau a unui serviciu de gestiune a riscurilor, care este necesar de integrat în 
procesele operaţionale ale entității.
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Concluzii:

Dacă pornim de la scopul activităţii de antreprenoriat, care este obţinerea
profitului maxim cu cheltuieli minime, constatăm, că importanţa gestiunii 
riscurilor în activitatea entităţii nu se limitează doar la minimizarea cheltuielilor. 
În absenţa unei politici adecvate de management al riscurilor în afacere, 
antreprenorul este expus la imposibilitatea aprecierii nivelului de expunere la 
diverse riscuri şi imposibilitatea de gestionare adecvată şi eficientă a riscurilor în 
activitatea desfăşurată. 

Prevederea tuturor situațiilor neașteptate în activitatea de antreprenoriat, de 
regulă, este imposibilă. De aceea, întotdeauna există riscul de pierderi sau de 
neobţinere a profitului planificat. 

Însă încă mulți administratori și proprietari a entităților nu acordă atenţia
cuvenită serviciului de gestiune a riscului şi nu văd în acestea un avantaj real şi
un mare beneficiu din activitatea acestor unități. Unii consideră că instituirea 
unui serviciu de gestiune a riscurilor este o măsură impusă şi trebuie realizată 
doar la cerința organelor de stat. 
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Propuneri:

 Implementarea unor serii de programe şi metode complexe de analiză și 
evaluare a riscurilor, ținând cont de specificul fiecărei afaceri în parte.

 Organizarea managementului intern al riscurilor prin crearea unei subdiviziuni, 
unui serviciu sau secţii de gestiune a riscurilor şi a investiţiilor de capital cu risc 
sporit în cadrul sistemului de management al entității. 

 În fiecare unitate structurală, ale cărei activitate este asociată cu factori de risc, 
de numit un angajat responsabil de gestiunea riscurilor. Din considerentul că, 
gestiunea riscurilor în afaceri este mai eficientă, dacă ea se integrează în 
procesele operaţionale ale entității.

Aceste servicii trebuie, în primul rând, să evalueze riscurile pe care şi le asumă 
entitatea din punctul de vedere economic, să se ocupe de minimizarea acestora. 
Concluzionăm că, serviciile date trebuie să abordeze politici de diminuare a 
riscurilor, aplicând tehnici financiari moderni şi instrumente recomandate.
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