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Rezumat. Prima de risc este un factor important al diferitelor 
modele de estimare a costului capitalului propriu, costului datoriei 
utilizate atât în evaluarea activelor financiare cât şi a proiectelor de 
investiţii. Lucrarea prezintă un istoric al conceptului de primă de risc, 
principalele modalităţi de estimare, precum şi facorii de influenţă. 
Investiţiilor în domeniul resurselor regenerabile le sunt asociate riscuri 
diferite şi mai dificil de cuantificat decât investiţiilor în alte proiecte. 
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Prima de risc este o componentă centrală a oricărui model de rentabilitate 
şi risc din finanţe, fiind un factor ce intră în estimarea costului capitalului 
propriu, costului datoriei (prin adăugarea marjei de risc de credit) folosit atât în 
finanţele corporatiste, cât şi în evaluarea activelor financiare. Cercetările 
ştiinţifice referitoare la prima de risc sunt strâns legate de modificările 
percepţiei investitorilor referitoare la acţiuni, iar primele studii ştiinţifice cu 
această temă au fost realizate de economişti. 

Astfel, Goetzmann şi Ibbotson (2005a) amintesc definiţia dată de John 
Stuart Mill în lucrarea sa clasică Principii ale economiei politice (1848): scriind 
despre un fermier care se gândea să investească în pământ, Mill argumentează 
că acesta „…va fi dispus probabil să folosească capitalul (pentru o rentabilitate 
imediată) în orice mod care îi va aduce un surplus de profit, oricât de mic, peste 
valoarea riscului, şi peste dobânda pe care trebuie să o plătească pentru capital 
dacă este împrumutat sau pe care ar putea să o obţină pentru acesta, dacă ar fi al 
său.” Mill separă astfel profitul, pe care l-ar putea câştiga din investiţia în 
pământ, în trei părţi: prima, dobânda care trebuie plătită pentru capitalul 
împrumutat, determinată în termeni de oportunitate alternativă a costului 
banilor. Aceasta este echivalentă cu rata fără risc. A doua componentă este 
„valoarea riscului” asociat investiţiei, care este echivalentă cu prima de risc. A 
treia componentă a lui Mill este un surplus de profit, indiferent cât de mic. În 
terminologia modernă, surplusul de profit este coeficientul „alpha” – o parte a 
compensaţiei aşteptate ce se aşteaptă să fie mică pe o piaţă competitivă. 

Date elocvente pentru a estima prima istorică a acţiunilor faţă de 
obligaţiuni au fost colectate abia la mijlocul secolului XX, iar estimări 
econometrice concrete ale primei de risc au apărut după dezvoltarea teoriei care 
o foloseşte ca factor central – Modelul de evaluare a activelor financiare 
(Capital Asset Pricing Model-CAPM). 

În lucrarea lor Goetzmann şi Ibbotson (2005a) afirmă că prima estimare 
empirică a primei de risc a fost realizată de Smith în 1924 pentru piaţa de 
capital din SUA, deoarece existau date istorice pentru titlurile financiare, dar şi 
din cauza crah-ului bursier din 1920. Dezvoltarea teoriei financiare de la 
începutul anilor ’60 a dus la creşterea interesului manifestat pentru dezvoltarea 
modelelor de estimare a primei de risc. În cele ce urmează, vom realiza o scurtă 
prezentare a utilizării termenului de primă de risc şi primele încercări empirice 
de estimare a acesteia şi vom continua cu prezentarea factorilor de influenţă ai 
primei de risc, regăsiţi  în lucrările de specialitate. 

Aldea (2008) arată că Frank H. Knight este primul care, în cartea sa Risk, 
Uncertainty and Profit din 1921, prezintă distincţia dintre „risc” şi 
„incertitudine” şi rolul acestora în teoria economică. El afirmă că noţiunea de 
risc se poate analiza referindu-se la situaţiile în care decidentul poate să atribuie 
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probabilităţi evenimentelor aleatoare cu care se confruntă. Incertitudinea este 
forma opusă riscului şi este un proces ce se referă la acele situaţii în care 
evenimentelor nu li se pot asocia probabilităţi specifice, neexistând nicio bază 
ştiinţifică pe care acestea să poată fi calculate. În lucrarea sa, Knight, însă, nu a 
menţionat cum poate fi măsurată prima de risc. 

Goetzmann şi Ibbotson (2005a) subliniază rolul lui Edgar Lawrence 
Smith, care a modificat paradigma privind acţiunile în cartea sa Acţiunile 
comune ca investiţii pe termen lung (1924), recomandându-le ca investiţii pe 
termen lung. Smith demonstrează, pe baza datelor colectate privind acţiunile 
(preţuri şi dividende) şi obligaţiunile listate la bursele din New York şi Boston 
pentru perioada 1866-1923, că acţiunile au obţinut randamente mai mari decât 
obligaţiunile pentru intervale ale perioadei de timp analizate. Astfel, el a 
introdus ideea ca acţiunile să fie considerate investiţii pe termen mediu şi lung. 

Primul care a definit, modelat şi estimat explicit o primă de risc a fost 
John Burr Williams (1938, p. 67). Conform lui Williams, modul tradiţional de a 
afla valoarea unui titlu de valoare riscant a fost întotdeauna să se adauge „o 
primă pentru risc”. El oferă un tabel cu „rate ale dobânzii pentru trecut, prezent 
şi viitor” care prezintă rata fără risc ca fiind rata obligaţiunilor guvernamentale 
pe termen lung, de 4%, iar rentabilitatea aşteptată a „acţiunilor bune” de 5,5% 
(Williams, p. 387). Williams a estimat prima de risc viitoare folosind un model 
de actualizare a dividendelor (dividend discount model) şi a avut grijă să explice 
că estimările istorice (trecute) oferă o previziune bună pentru viitor, chiar dacă 
există deviaţii de la condiţiile actuale. 

Goetzmann şi Ibbotson (2005a) arată că cea mai detaliată analiză empirică 
a performanţei pe termen lung a pieţei de acţiuni din SUA a fost realizată de 
Alfred Cowles III în 1938, când a publicat lucrarea Indici ai acţiunilor comune. 
Scopul declarat al autorului studiului a fost să „prezinte experienţa medie a 
celor care au investit în această clasă de titluri de valoare în Statele Unite între 
1871-1937”. 

Cercetările empirice pentru estimarea rentabilităţii acţiunilor au cunoscut 
o nouă etapă, începând cu anii ’60, când au fost puse bazele Centrului pentru 
cercetarea preţurilor titlurilor financiare (Center for Research in Security Prices – 
CRSP) în Chicago, fiind condus de economiştii Lawrence Fisher şi James H. 
Lorie, care au publicat rezultatele studiului lor asupra rentabilităţilor acţiunilor 
americane în 1964 cu denumirea Rate ale rentabilităţii investiţiilor în acţiunile 
comune şi în 1977 sub forma unui volum incluzând şi titlurile de valoare 
guvernamentale americane. Ca şi Cowles, şi-au bazat analiza pe preţurile 
acţiunilor individuale şi reinvestiţiei dividendelor acţiunilor. 

Dezvoltările teoretice ale economiei financiare din anii ‘50 şi ‘60 au făcut 
aceste estimări empirice ale ratelor rentabilităţilor deosebit de interesante şi 
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importante. În 1952, Harry Markowitz a publicat faimosul său model al 
selecţiei portofoliului care a conectat explicit riscul şi rentabilitatea investiţiilor. 
Markowitz a propus să se considere ca factori ai modelului său mediile istorice, 
varianţele şi covarianţele titlurilor de valoare individuale, afirmând că această 
metodă poate fi îmbunătăţită cu instrumente de previziune mai sofisticate. 
Astfel, modelul Markowitz, după cum este aplicat acum, identifică un 
portofoliu optim de active financiare în funcţie de dispersia standard şi 
rentabilitatea aşteptată a titlului, cu ajutorul unei tangente ce porneşte de la 
rentabilitatea aşteptată a activelor fără risc (varianţa este egală cu zero) la 
frontiera continuă a portofoliilor oferind rentabilitatea cea mai mare pentru 
fiecare nivel al dispersiei standard. Diferenţa între rentabilitatea activelor fără 
risc şi rentabilitatea aşteptată a portofoliului aflat în punctul de tangenţă este 
prima de risc. În teoria lui Markowitz, dimensiunea unei prime de risc este o 
chestiune empirică. 

Modelul de evaluare a titlurilor financiare (Capital Asset Pricing Model) 
(CAPM) Sharpe-Lintner-Mossin a fost dezvoltat independent în anii ’60, ca 
parte a unui mijloc de a identifica portofoliul optim al activelor riscante din 
teoria lui Markowitz.  În cadrul CAPM, dacă forma funcţiei de utilitate şi 
coeficientul aversiunii faţă de risc sunt cunoscute, atunci calculul varianţei-
covarianţei universului activelor (sau varianţei portofoliului activelor riscante) 
este suficient pentru a identifica diferenţa între portofoliile activelor cu risc şi 
cele cu active fără risc. 

O trăsătură importantă a modelului lui Markowitz şi a CAPM este aceea 
că ele oferă un fundament teoretic pentru estimarea mărimii primei de risc 
direct din preferinţele investitorilor. 

 
Factori de influenţă ai primei de risc 
Factorii de influenţă ai primei de risc identificaţi în literatura de 

specialitate de către Damodaran (2011) sunt: 
Aversiunea la risc – este primul şi cel mai important factor, deoarece 

conform teoriei finanţelor moderne, dacă investitorii au aversiune la risc mai 
mare atunci şi prima de risc va creşte, în timp ce dacă va scădea aversiunea lor, 
şi prima de risc va scădea. Aversiunea la risc variază în funcţie de categoriile de 
investitori, dar aversiunea la risc colectivă este cea care determină prima de 
risc. Printre factorii care determină mărimea aversiunii la risc sunt: vârsta 
investitorilor şi preferinţa investitorilor pentru consumul prezent. 

Riscul economic – prima de risc este mai mică pentru economiile cu o rată 
a inflaţiei predictibilă, cu rate de dobândă şi creştere economică cu volatilitate 
scăzută. Lettau, Ludwigson şi Wachter (2007) au demonstrat legătura dintre 
modificările primei de risc pentru SUA şi schimbările volatilităţii din economia 
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reală. Brandt şi Wang (2003) au demonstrat că există o relaţie între nivelul 
primei de risc şi incertitudinea privind nivelul ratei inflaţiei, susţinând că este o 
corelaţie scăzută sau foarte mică între prima de risc şi nivelul ratei inflaţiei 
actuale. 

Calitatea informaţiei – calitatea informaţiilor transmise de companiile 
listate, precum şi cantitatea lor influenţează nivelul primei de risc pe care o 
estimează investitorii. Yee (2006) defineşte calitatea profiturilor prin 
volatilitatea profiturilor viitoare şi susţine că prima de risc trebuie să crească 
(descrească) în acelaşi timp cu scăderea (reducerea) calităţii profiturilor. 

Lichiditatea – dacă investitorii acceptă discount-uri mari comparativ cu 
valoarea estimată a investiţiilor sau plătesc costuri ridicate pentru a-şi lichida 
poziţiile, atunci vor plăti mai puţin pentru acţiunile respective în momentul 
prezent şi vor cere o primă de risc mai mare. Într-adevăr, există percepţia că 
pieţele de capital sunt largi şi adânci, şi astfel efectul lichidităţii asupra primei 
de risc agregate trebuie să fie mic. 

Riscul apariţiei unei catastrofe – o catastrofă se referă la o apariţia unor 
evenimente care au o frecvenţă redusă şi care au ca rezultat reducerea 
semnificativă a averii investitorului. Este foarte important ca prima de risc să 
reflecte riscul de apariţie a unei catastrofe în cazul investiţiei în acţiuni, deşi 
apariţia unei catastrofe are o probabilitate redusă. Criza de pe pieţele financiare 
şi imobiliară din 2008 este un nou argument în favoarea considerării 
elementelor de apariţie a unei catastrofe.  

 
Componenta comportamentală/iraţională 
În cele urmează, sunt prezentate două aspecte ale analizei primei de risc 

în contextul finanţelor comportamentale: 
 iluzia banilor: Damodaran menţionează că Modigliani şi Cohn (1979) 

au argumentat că valorile scăzute estimate pentru acţiuni în perioada 
anilor ‘70 s-au datorat neconcordanţelor cu care investitorii au tratat 
inflaţia. Pe de o parte, au folosit rate de actualizare mai mari reflectând 
rate ale inflaţiei mai mari, dar au folosit rate de creştere anterioare (mai 
mici din cauza unor rate ale inflaţiei mai mici) pentru a estima 
veniturile viitoare. Astfel, rezultatele evaluării acţiunilor erau mici, iar 
prima de risc asociată ridicată. Modelul Modigliani-Cohn arată că 
prima de risc va creşte în perioadele în care inflaţia este mai mare 
decât cea aşteptată şi va scădea în perioadele în care rata inflaţiei este 
mai mică decât cea aşteptată.   

 restrângerea cadrului conceptual de analiză face referire la faptul că, 
în cadrul analizei convenţionale a portofoliului, riscul unei investiţii 
este evaluat în funcţie de riscul pe care respectivul titlu financiar îl va 
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adaugă portofoliului existent. Economiştii comportamentali consideră 
că investitorii evaluează separat fiecare investiţie, ceea ce are ca 
rezultat supraestimarea primei de risc (Benartzi, Thaler, 1995). 

 
Modele de estimare a primei de risc şi părerea experţilor 
Fernandez (2006) a identificat patru concepte diferite ale primei de risc: 

prima de risc istorică (HEP), ce se referă la diferenţa dintre rentabilitate istorică 
a pieţei şi randamentul obligaţiunilor; prima de risc aşteptată (EEP) care 
reprezintă diferenţa dintre rentabilitatea aşteptată a pieţei şi randamentul 
obligaţiunilor; prima de risc aşteptată (REP), folosită pentru calculul costului 
capitalurilor proprii, reprezentată de rentabilitatea suplimentară a portofoliului 
pieţei comparativ cu rata de rentabilitate fără risc; prima de risc implicită (IEP), 
care este prima de risc cerută ce rezultă din aplicarea unui model de evaluare a 
acţiunilor presupunând că preţul de piaţă este cel corect. HEP are acelaşi nivel 
pentru toţi investitorii şi nivelul ei se poate determina, în timp ce REP, EEP şi 
IEP sunt diferite în funcţie de tipul investitorilor şi nu sunt observabile. 

În articolul său Fernandez (2006) afirmă că IEP presupune ca ipoteză 
fundamentală existenţa aşteptărilor omogene ale investitorilor privind rata de 
creştere aşteptată (g) şi arată că există câteva perechi (IEP, g) care satisfac 
preţurile curente. Fernandez (2006) consideră că investitori diferiţi au valori 
diferite pentru REP şi este imposibil să determini REP pentru toată piaţa, 
deoarece aceasta nu există. 

Goetzmann şi Ibbotson (2005a) arată că există câteva modalităţi de a 
estima o primă de risc aşteptată folosită pentru previziuni. Prima modalitate este 
de a extrapola primele de risc istorice, aşa cum au realizat Ibbotson şi 
Siquefield (1976) în lucrarea Acţiuni, obligaţiuni, bonuri de tezaur şi inflaţie: 
rentabilităţile istorice anuale (1926-1974). Rentabilităţile pieţei de acţiuni au 
fost calculate ca rentabilităţi totale în baza indicelului S&P 500, care până la 
data respectivă nu includea dividendele. Autorii au folosit şi datele privind 
obligaţiunile guvernamentale, folosind sursa de date CRSP, au inclus un indice 
al obligaţiunilor corporatiste dezvoltat pe baza randamentului obligaţiunilor, 
precum şi rate ale inflaţiei. Pe lângă prezentarea rentabilităţilor totale anuale de-
a lungul perioadei analizate, lucrarea a fost unică pentru că a măsurat explicit 
primele de risc istorice, nu numai pentru acţiuni, dar a inclus şi prima de risc 
aferentă scadenţei (engl. maturity premium), prima de risc de neplată  (engl. 
default premium) şi rata dobânzii reale. Aceste prime istorice au fost folosite în 
teorie şi în practică drept primă de risc în modelul CAPM, dar şi în alte modele. 

Mai târziu în 1976, Ibbotson şi Sinquefield au arătat cum datele istorice 
pot fi folosite pentru a simula distribuţiile de probabilitate ale rentabilităţilor 
viitoare. Au început cu curba randamentului de la momentul respectiv, însoţită 



Prima de risc pentru proiecte de investiţii în resurse regenerabile 
 

95 

de structura ratei dobânzii forward implicite. Au adăugat prime istorice diverse 
– folosind metode bootstrapping – care reflectau structura corelaţiei între 
clasele de active. Au folosit o primă de risc istorică, măsurată geometric în 
jumătatea anterioară a secolului, de 6,3% în ceea ce priveşte bonurile de tezaur 
din Statele Unite, dar un număr neînsemnat în ceea ce priveşte obligaţiunile pe 
termen mai lung care conţineau prime de risc aferente scadenţei. 

O a doua metodă este utilizarea modelelor cererii de acţiuni a 
investitorilor bazate pe aversiunea la risc a acestora, aşa cum au procedat Mehra 
şi Prescott (1985). Conform Ibbotson, Siegel şi Diermeier (1984), cererea 
investitorilor este afectată nu numai de riscul sistematic, dar şi de lichiditate, 
sistemul de impozitare şi riscul specific.  

O a treia modalitate este să analizăm tipul de rentabilitate pe care sectorul 
corporatist îl oferă. Diermeier, Ibbotson şi Siegel (1984) şi mai târziu Ibbotson 
şi Chen (2003) folosesc această abordare. Ei extrapolează creşterea cash flow-
ului şi a profiturilor generate de companii. Aceste previziuni tind să fie ceva 
mai mici decât primele de risc istorice, în principal, deoarece o parte din 
rentabilităţile totale ale pieţei de acţiuni provin din creşterea raportului 
preţ/profit net pe acţiune (P/E). Creşterea indicatorului P/E nu poate continua 
indefinit şi ar trebui logic să fie înlăturată din prima de risc aşteptată. 

În lucrarea lor de bază despre prima de risc ca puzzle, Mehra şi Prescott 
(1985) arată că prima de risc istorică în Statele Unite – măsurată ca rentabilitate 
în exces a acţiunilor raportată la rentabilitatea bonurilor de trezorerie americane 
(considerate active fără risc) – a fost mult mai mare decât s-ar justifica o primă 
de risc prin prisma teoriilor finanţelor moderne. Folosind paradigmele 
economiei financiare neoclasice acceptate, combinate cu estimările mediei, 
varianţei şi autocorelării creşterii consumului anual în economia Statelor Unite 
şi estimările posibile ale coeficientului de aversiune faţă de risc şi preferinţa 
faţă de timp, au argumentat că acţiunile ar trebui să ofere o primă de risc anuală 
de cel mult 0,35% faţă de bonuri. Chiar şi extinzând parametrii estimaţi, au 
ajuns la concluzia că prima de risc nu ar trebui să fie mai mare de 1% (Mehra, 
Prescott, 2003). Aceasta contrasta evident cu estimarea primei de risc anuale 
medii istorice de 6,2%. Anii care au urmat au dovedit că prima de risc, din 
perspectiva abordării Mehra şi Prescott, a crescut şi mai mult, astfel încât pentru 
perioada 1979-2005, prima de risc medie anuala faţă de obligaţiunile 
guvernamentale americane a fost de 8,1%. Astfel, prima de risc devine un 
puzzle cantitativ, în rezolvarea căruia apar două soluţii: fie modelele standard 
sunt greşite, fie prima istorică este înşelătoare şi ar trebui să ne aşteptăm la o 
primă mai mică în viitor. 

În încercarea de a rezolva acest puzzle folosind prima abordare, 
cercetătorii s-au concentrat pe ipoteze alternative celei privind preferinţele, 
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incluzând aversiunea faţă de risc, separarea puterilor în stat, timpul liber, 
formarea obiceiurilor şi economisirea din motive de precauţie; pieţele 
incomplete şi şocurile veniturilor care nu pot fi asigurate; distribuţii de 
probabilitate modificate pentru a admite evenimente rare, dezastruoase; 
imperfecţiuni ale pieţei precum constrângeri de împrumut şi costuri  de 
tranzacţie; modele de participare limitată a consumatorilor pe piaţa acţiunilor şi 
explicaţii ce folosesc noţiuni ale teoriilor comportamentale. Chiar dacă unele 
dintre aceste modele au potenţialul de a rezolva puzzle-ul, precum arată 
Crochane (1997), cel mai promiţător dintre ele implică „modificări profunde ale 
modelelor standard” şi „fiecare poveste curentă cu un succes cantitativ...încă 
cere o aversiune uimitor de mare faţă de risc”. Acest lucru ne conduce către a 
doua rezolvare posibilă a puzzle-ului, aceea care spunea că prima istorică poate 
fi înşelătoare. Prima de risc istorică poate fi înşelătoare din următoarele motive: 

- norocul  
Probabil investitorii americani în acţiuni s-au bucurat pur şi simplu de 

noroc şi secolul XX a reprezentat „triumful optimiştilor” (Dimson, Marsh, 
Staunton, 2002). După cum preciza Crochane (1997), poate că a fost vorba doar 
de „100 de ani de noroc” – în opoziţie cu vechea glumă conform căreia 
agricultura sovietică era rezultatul a „100 de ani de ghinion”. 

- alegerea ţării pentru care se face estimarea 
Performanţa trecută a acţiunilor individuale nu oferă oricum multe 

informaţii despre rentabilitatea lor viitoare, ci, atunci când există o eroare de 
selecţie ex post bazată pe succesul anterior, rentabilitatea medie istorică va 
furniza o supraevaluare eronată a rentabilităţii previzionate viitoare. Acesta este 
unul dintre motivele pentru care proiecţiile primei de risc sunt, de obicei, bazate 
pe performanţa întregii pieţe, incluzând atât acţiunile care au avut succes, cât şi 
pe cele care nu au avut succes. Totuşi, până acum, cercetătorii au fost limitaţi de 
puţinele date existente cu privire la rentabilitatea acţiunilor pe termen lung din 
alte ţări. Astfel, majoritatea cercetărilor care au încercat să rezolve puzzle-ul 
primei de risc s-a axat pe dovezile empirice pentru Statele Unite. Punând 
accentul pe Statele Unite – o ţară care ar trebui să fie considerată atipică – acest 
grup de lucrări poate porni de la nişte premise greşite privind trecutul. 

Cleijne şi Ruijgrok (2004) afirmă că în cazul proiectelor de investiţii în 
resurse de energie regenerabile, prima de risc trebuie să fie calculată pentru 
acoperirea a trei tipuri de risc, şi anume: risc operaţional, risc de piaţă şi risc de 
reglementare. Autorii acestui raport au oferit drept exemplu Olanda, pentru care 
riscul de reglementare s-a transformat într-o primă de risc substanţială pentru 
proiectele de investiţii în energie eoliană şi biomasă, comparativ cu prima de 
risc aferentă riscului operaţional şi de piaţă. Valoarea acestor prime de risc este 
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diferită, în funcţie de ţară, surse, modul de generare şi perioada luată în 
considerare pentru estimarea primei de risc. 

Mai mult, o influenţă semnificativă asupra nivelului primei de risc o are 
intervenţia guvernului şi tipul de susţinere al acestuia oferit investitorilor (de 
exemplu, subvenţii, scutiri de taxe şi impozite) în derularea diverselor proiecte 
de investiţii în resurse regenerabile. 

 
Concluzii 
 
Această trecere în revistă a literaturii în domeniul estimării primei de risc 

evidenţiază problemele cu care se confruntă atât cei care îşi propun să identifice 
modelul corect de estimare, cât şi cei care doresc să-l pună în aplicare. 
Estimarea unei prime de risc pentru proiecte de investiţii desfăşurate în 
România este mai dificilă din cauza unei istorii scurte a pieţei de capital, a 
lichidităţii scăzute pe această piaţă, ceea ce face ca rentabilitatea pieţei să poată 
fi influenţată de tranzacţii ale unor grupuri de persoane etc. Cu atât mai dificilă 
este estimarea unei prime de risc pentru proiecte în resurse regenerabile în 
condiţiile în care nu există o strategie în domeniul energiei pe termen mediu şi 
lung. În aceste condiţii, se poate dovedi mai utilă ajustarea fluxurilor de 
numerar previzionate în astfel de proiecte de investiţii prin luarea în considerare 
a riscurilor probabile şi simularea impactului acestora asupra valorii proiectelor. 
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