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Abstract 

Perceperea riscului i a intensit ii sale de manifestare necesit  

cunoa terea „mediului” în care se desf oar  activit ile agricole.  

Fundamentarea cunoa terii are în vedere informa iile referitoare la 

importan a i particularit ile agriculturii.  
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Introducere 

Agricultura româneasc , aflat  înc  în proces de restructurare i a ezare pe 
principiile integr rii europene are, i în aceste condi ii, o contribu ie însemnat  la 
formarea unor indicatori macroeconomici (PIB, VAB) i la asigurarea de produse 
pentru popula ia rii. 

Agricultura este condi ionat , mai mult decât alte ramuri ale economiei 
na ionale, de manifestarea puternic  a unor factori, în cea mai mare parte 
imprevizibili i, deci, pu in controlabili, care î i pun amprenta asupra rezultatelor 
de produc ie i a celor economice. 

Studierea riscului are caracter anticipativ i include analize de previziune, de 
prognoz , îmbinate cu cercet rile în domeniul managementului, agriculturii, 
matematicilor economice, statisticii, cercet rilor opera ionale, conferindu-i acestuia 
un caracter interdisciplinar. 

Aplicarea tiin ei agricole i a teoriei riscurilor în agricultur  poate 
determina preîntampinarea producerii pagubelor, cu efect asupra cre terii 
rezultatelor economice. 

 
1. Riscul – abordare conceptual  

Riscul reprezint  un eveniment sau un proces nesigur i probabil, care poate 
cauza o pagub , o pierdere într-o activitate, opera iune sau ac iune economic  [1]. 
No iunea de risc este inseparabil legat  de rentabilitate i flexibilitate. Riscul 
activit ilor economice exprim  incapacitatea întreprinderii de a se adapta la timp i 
cu cele mai mici costuri la varia iile mediului economico-social i reflect  
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variabilitatea rezultatului economic în func ie de condi iile de exploatare [3]. 
Nesiguran a privind rezultatele economice este generat  de faptul c  nici veniturile, 
nici costurile care le determin  nu sunt sigure.  

În prezent, se manifest  o disfunc ie între realiz rile în domeniul modelelor 
i metodelor de analiz  a riscului i a posibilit ilor de a controla eventualele stari 

de echilibru i de a face fa  consecin elor riscului [2]. 
În demararea oric rei ac iuni, necunoa terea condi iilor de realizare 

genereaz  incertitudine, iar luarea deciziei sub imperiul acesteia se face în mod 
automat, cu asumarea riscului. Diferen a dintre ace ti doi termeni rezid  în câteva 
caracteristici esen iale: 

 

 

2. Particularit i i func ii ale agriculturii cu influen  asupra riscului 
La nivel global, potrivit statisticii O.N.U, se apreciaz  c , din cele 141 de 

state analizate, în 61 de state  agricultura produce peste 20% din produsul intern 
brut,  în circa un sfert din num rul de state agriculturii îi revine peste o treime din 
produsul intern brut, iar într-un num r de 18 state agricultura este ramur  
principal  a economiei na ionale, revenindu-i cea mai mare pondere în formarea 
produsului intern brut. Astfel, aten ia acordat  dezvolt rii mai accentuate a 
agriculturii nu este o problem  de conjunctur , ci o problem  politic  de cea mai 
mare importan  i cu persisten  constant .  

O politic  agricol  neclar  i cu rezultate insuficiente în domeniul protec iei 
comerciale, a importurilor sau de sus inere prin diverse instrumente financiare a 
produc torilor agricoli, inclusiv prin intermediul subven ion rii, conduce la lipsa 
materialelor i a materiilor prime necesare desf ur rii normale a proceselor de 
produc ie (motorin , piese de schimb, îngr minte chimice), deci creeaz  o stare 
de incertitudine i, implicit, conduce la un risc de produc ie pentru produc torii 
agricoli. 

Pentru stimularea dezvolt rii rurale sunt necesare reforme administrative i 
institu ionale, bazate pe educa ie, cooperare i participare a sectoarelor economiei, 

          Incertitudine 

• complex de condi ii i situa ii neidentificate 

sau imprevizibile ca moment de apari ie; când 

sunt identificate sau previzibile sunt instabile, 

astfel încât probabilitatea lor este 0; 

• îndoiala pe care o creeaz  apari ia unui 

eveniment, datorit  num rului redus al 

cuno tin elor certe sau chiar al lipsei acestora; 

• exist  când efectele variate sunt posibile, dar 

unde informa iile probabilistice sunt incomplete 

sau nu exist  deloc. 

        Risc 

• determin  evolu ia unor fenomene 

economice, influen a unor factori i efectele lor 

posibile cu o probabilitate matematic  mai 

mare decât 0 i mai mic  decât 1; 

• exprim  posibilitatea ca o ac iune viitoare s  

genereze pierderi, iar dimensiunea acestora se 

apreciaz  cu ajutorul probabilitatilor; 

• reprezint  o situa ie în care valoarea cash 

flow-ului cunoa te o distribuire probabil . 
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atât în domeniul produc iei alimentare, cât i în cel al producerii factorilor de 
produc ie pentru dezvoltarea agriculturii. 

Particularit ile care individualizeaz  agricultura au impact puternic asupra 
produc iei i rentabilit ii produselor, iar cunoa terea acestora de c tre produc torii 
agricoli constituie un avantaj în vederea protej rii activit ii lor de riscurile la care 
pot fi expu i.  

- Riscurile majore, determinante pentru exploata iile agricole, sunt generate de 
factorii naturali (meteorologici, produc tori de inunda ii, secet  etc.) i biologici 
(natura ciclic  a produc iei, manifestat  prin instabilitatea i sezonalitatea produc iei 
i a veniturilor produc torilor agricoli).  

Ac iunile factorilor naturali î i pun amprenta asupra nivelului rezultatelor 
economico-financiare. Astfel, randamentul culturilor este influen at de varia ia 
condi iilor climatice, a calit ii solurilor, de rentabilitatea fiec rei culturi, de 
tehnologia aplicat  i de managementul practicat.   

- Activit ile desf urându-se în mediul natural, agriculturii i se impun o 
serie de restric ii cu privire la protec ia mediului. Solu ia acestei probleme se 
reg se te în varietatea activit ilor practicabile în agricultura româneasc  i care 
reprezint  apanajul managementului structurii de produc ie. Complementaritatea 
ridicat  între produsele agricole i necesitatea evit rii degrad rii solului, în general 
a cadrului natural, prin m suri  de combinare i îmbinare a ramurilor (produc ia 
vegetal  cu produc ia animal , produc ia agricol  cu prelucrarea produselor, 
dzvoltarea agroturismului i turismului rural, a activit ilor me tesug re ti etc.) 
constituie o caracteristic  a agriculturii cu rol asupra reducerii riscurilor economice 
(cre terea veniturilor, performan a exploata iilor agricole) i a dezvolt rii spa iului 
rural.  

- Pre urile ridicate ale input-urilor (semin e, îngr minte chimice, tractoare, 
ma ini agricole) genereaz  riscuri de produc ie ca urmare a lipsei aplic rii 
tehnologiilor (în exploata iile familiale) sau a aplic rii necorespunz tore a lor (în 
unele exploata ii cu caracter commercial). La acestea se adaug  riscul calit ii 
produselor.  

- Cheltuielile ridicate cu transportul se r sfrâng asupra produc iei prin 
cre terea costului unitar al produsului, ceea ce duce la apari ia riscurilor economice 
(riscul de pre ).  

- Cererea i oferta produselor agricole, fa  de alte produse, prezint  
dificult i (cereri relativ stabile i pu in elastice la o ofert  variabil  i greu 
modificabil  pe termen lung [4]).  Pe termen scurt, oferta este oscilant  în func ie 
de factorii climatici, cu influen  asupra randamentelor anuale la hectar. De 
asemenea, cererea i elasticitatea acesteia sunt influen ate de pre urile produselor 
agricole i de veniturile consumatorilor, având tendin  de cre tere pe termen lung. 
Pe termen scurt i mediu, cheltuielile generate de prelucrarea industrial  i 
comercializarea produselor fac ca diferen a dintre pre ul la consumator i cel la 
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“poarta fermei” s  fie mai mare. Astfel, apar consecin e negative asupra ofertei i, 
în general, asupra eficien ei agriculturii în raport cu ceilal i agen i economici (în 
principal, cu comercian i de produse agricole).  

- Fluctua iile mari ale pre urilor creeaz  dezavantaje privind integrarea 
agriculturii în economia rii. Reducerea acestora necesit  politici de reglare a 
pie ei, lucru de altfel realizat în toate statele lumii, ca urmare a interesului pentru 
popula ie, pentru  stabilitatea i s n tatea acesteia. 

Agricultura se deosebe te de alte ramuri ale economiei i prin func iile pe 
care le exercit : func ia alimentar , func ia socio-economic  de participare la 
procesul de cre tere i dezvoltare, func ia de protec ie a mediului i de dezvoltare 
durabil  [4]. Prin urmare, reducerea sau lipsa unor produse agricole indispensabile 
vie ii poate provoca riscuri vitale, prin producerea de perturba ii în organismul 
uman. De asemenea, poate s  condi ioneze dezvoltarea spa iului rural, având rol 
semnificativ în punerea în valoare a unor resurse naturale locale, prin demararea 
unor afaceri mici i mijlocii, prin generarea de venituri complementare i ocuparea 
for ei de munc .  

Agricultura, aflându-se în rela ii de intercondi ionare cu mediul natural, este 
generatoare de riscuri (folosirea inadecvat  a substan elor chimice, tasarea solului, 
poluarea apei i aerului cu dejec ii zootehnice duc la riscuri majore de degradare a 
mediului). Dar, utilizând ra ional resursele, agricultura ac ioneaz  în sensul 
men inerii echilibrului ecologic, deci asigur  protec ia mediului. 

 

Concluzii  

• Problema dezastrelor naturale prezint  efecte grave atât pentru produc torii 
agricoli, cât i pentru consumatori (diminuarea ofertei i, în consecin , cre terea 
pre ului pentru produsul agricol respectiv) i, de asemenea, pentru economia 
na ional . 

• Diminuarea unor efecte ale riscului s-ar putea ob ine i ca urmare a 
contribu iei tiin ifice în agricultur . 

• Aplicarea managementului performant în cazul riscului în agricultur  este 
vital deoarece efectele riscului, odat  produse, nu mai pot fi înl turate, ducând la 
pierderi însemnate de produc ie i economice, care se pot reg si pe perioade lungi 
sau foarte lungi de timp.  

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Drobot , N. i colab., Dic ionar de Economie, Ed. Economic , Bucure ti, 
1994;  

2. Gheorghe, S., Economia de pia , legit i i mecanisme, Ed. Inter-media 
Bucure ti. 1992; 

3. Manolescu, Gh., Managementul financiar, Ed. Economic , Bucure ti, 1995. 
4. Zahiu, Leti ia, 1999, Management agricol, Editura ASE, Bucure ti, 1999. 

 


