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 Uncertainty is given because we don’t know the nature state event. The company can only es-
timate the demand of policies in order to estimate the received premiums. If the insurance company 
doesn’t choose correctly the alternative and the number and the damages will be greater then 
what it was estimated, then it will come to the point of not being able to pay all the damages. 
Because of the adverse selection, the insurer meets uncertainty in every day life.  
It is well known the fact that persons who have a higher risk of producing the insured event, 
they also have a higher inclination towards contracting insurance. 
Keywords: decision, uncertainty, decision process, Bayes analysis, probabilities, adverse selection, 
moral hazard 
 

Fundamente teoretice 
Se fac următoarele notaţii şi aprecieri de 

valoare:  
S - reprezintă spaţiul stărilor posibile ale na-
turii, njs j ,1),( = ;  
A - reprezintă spaţiul deciziilor (acţiunilor 
sau strategiilor) posibile, ( ) miai ,1, = ; 

njjsP ,10 )}({
=

 - reprezintă probabilităţile sub-
iective ataşate stărilor naturii; 

ijπ , njmi ,1,,1 ==  - reprezintă consecinţele 
monetare;  

)( ijU π  - reprezintă utilităţile asociate conse-
cinţele monetare; 

njjsP ,11 )}({
=

 - reprezintă probabilităţile revi-
zuite, pe baza informaţiilor suplimentare re-
feritoare la stările naturii;  

)( iaE  - reprezintă valoarea aşteptată a deci-

ziei ia , ∑=
=

n

j
jiji sPUaE

1
0 )()()( π  

Alegerea optimală luând în considerare in-
formaţiile a priori se realizează, conform cri-
teriului valorii aşteptate maxime, astfel: 

∑=
=

n

j
jijiii

sPUaE
1

0 )()(max)(max π  

Y - informaţia suplimentară rezultată pe baza 
unui experiment(studiu de  piaţă, sondaj, 
consultarea unui expert sau grup de experţi 
ş.a.).  

njj YsP ,1)}/({
=

 sau njjsP ,11 )}({
=

 - reprezintă 

probabilităţile revizuite, ale probabilităţile 
iniţiale njjsP ,10 )}({

=
, pe baza rezultatelor Y 

obţinute  
Z – reprezintă informaţia apriori care permite 
să atribuim stării naturii )( js   probabilitatea 
apriori ( )jsP0 , sau mai precis, ( )ZsP j /  

)/( ZYP  - reprezintă probabilitatea de a ob-
ţine un rezultat Y în urma demersului făcut 
pentru obţinerea informaţiei suplimentare 

njj ZsP ,1)}/({
=

 - probabilităţile a priori ale 
stărilor naturii 

[ ]
( )ZYP

YsYPZsP
ZYsP jj

j /
)/()/(

)/(
∩

=∩  pro-

babilităţile comune de a obţine rezultatul Y şi 
starea naturii )( js , în funcţie de informaţia a 
priori Z 
EVIP - valoarea aşteptată a informaţiei per-
fecte, cu 

=EVIP CI(Costul incertitudinii) 

i

n

j
jij

n

j
jiji

sPUsPU ∑−∑=
== 1

0
1

0 )()(max)()(max ππ  

VIP - valoarea globală, pentru toate stările 

naturii, cu ∑=
=

n

j
jij sPUVIP

1
0 )()(π   

Costul incertitudinii reprezintă expresia bă-
nească a sumei maxime pe care  deci-
dentul o consideră rezonabilă pentru a fi plă-
tită pentru obţinerea  informaţiei suplimen-
tare 

1
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jα  - constantă care depinde numai de starea 
naturii js , şi nu de decizia adoptată ( ia ) 
Valoarea aşteptată a deciziei ia  se scrie ast-

fel: ∑−∑=
==

n

j
jj

n

j
jiji sPsPUaE

1
0

1
0 )()()()( απ  

Pentru )(max ijij U πα = , utilitatea aşteptată a 

informaţiei perfecte este nulă:  
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Avem, de asemenea: 
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)()(max ijijiij UUh ππ −=  - reprezintă diferen-

ţa dintre utilitatea celei mai  bune decizii în 
starea js  şi utilitatea lui ia  pentru aceeaşi 
stare 
 ijh  arată pierderea de oportunitate ca urmare 
a alegerii variantei ia , atunci  când se va rea-
liza starea naturii js  

0=ijh  dacă ia  coincide cu cea mai bună de-
cizie în starea naturii js  
Posibilitatea utilizării unui alt criteriu de ale-
gere a deciziei optimale, prin alegerea în lo-

cul ∑
=

n

j
jij sPU

1
0 )()(max π  a deciziei căreia îi 

corespunde pierderea de oportunitate aştepta-

tă minimă: })({min
1

0∑
=

n

j
jiji

sPh  

C - costul necesar obţinerii unei informaţii 

perfecte ∑
=

n

j
jiji

sPU
1

0 )()(max π  devine: 

∑ −
=

n

j
jiji

sPCU
1

0 )}())(({max π  (modificarea uti-

lităţii aşteptate a informaţiei perfecte) 
Valoarea informaţiei perfecte: 

∑−∑ −=
==

n

j
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n

j
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sPUsPCUVIP
1

0
1

0 )()(max)())((max ππ  

Y - cantitatea de informaţii suplimentare ob-
ţinute 

)}/({ jsYP  - informaţia a priori asupra stări-
lor naturii 
Noul criteriu de alegere, pe baza teoremei lui 

Bayes, este dat de: ∑
=

n

j
jiji

YsPU
1

0 )/()(max π , în 

loc de: ∑
=

n

j
jiji

sPU
1

0 )()(max π  

Valoarea aşteptată a informaţiei suplimenta-
re: 
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din această mărime putând fi scăzut costul 
informaţiei suplimentare. 
Utilitatea aşteptată a informaţiei suplimenta-

re: 
i

Y

n

j
jiji

YPYsPh∑ ∑
=

)(})/(min{
1

0  

Pierderea de oportunitate aşteptată fără in-

formaţii suplimentare: ∑
=

n

j
jiji

sPh
1

0 )(min  

Valoarea aşteptată a informaţiei suplimenta-
re:  
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2. Aplicaţii ale deciziilor în condiţii de in-
certitudine în cadrul Omniasig Asigurări 
de Viaţă S.A. 
2.1. Analiza Bayesiană 
Vom presupune că Omniasig Asigurări de 
Viaţă S.A. doreşte să decidă proporţia în care 
să investească sumele din primele încasate 
din poliţele de următorul tip: Junior, Senior, 
Protector şi Asigurări pentru poliţele de cre-
dit ipotecar în următorul an.  
Categoriile de active în care firma de asigu-
rări de viaţă poate investi, conform prevede-
rilor emise de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor sunt: titluri de stat, obligaţiuni 
emise de autorităţile administraţiei publice 
locale, terenuri şi construcţii, depozite banca-
re, valori, valori mobiliare tranzacţionate şi 
titluri de participare la fonduri deschise de 
investiţii.   
Incertitudinea este determinată de faptul că 
nu se cunoaşte starea naturii.  
Societatea poate doar să estimeze care va fi 
cererea pe piaţă indiferent de tipul de poliţă. 

Stările naturii sunt urmatoarele: 
• 1s  – Cerere foarte mare pe piaţă; 
• 2s  – Cerere mare pe piaţă; 
• 3s  – Cerere medie(moderată) pe piaţă; 
• 4s  – Cerere mică pe piaţă; 
Pe baza experienţei şi a datelor statistice ale 
anilor anteriori de activitate de care dispune, 
compania estimează variantele de investire 
ale banilor încasaţi din primele de asigurare 
corespunzătoare celor patru tipuri de poliţe. 
De menţionat că, aceste investiţii trebuie 
foarte bine planificate deoarece ele reprezintă 
sursa plăţii eventualelor daune pe care com-
pania va trebui să le onoreze.  
Societatea de asigurări estimează şi probabi-
lităţile de apariţie a stărilor naturii. Trebuie 
specificat că aceste probabilităţi sunt subiec-
tiv estimate. 

 
Matricea decizională are următoarele ele-
mente: 

  Tabelul 2.      - mil. lei - 

Stări ale naturii 

Variante 

Cere-
re 
foarte 
mare 

1s  

Cerere 
mare  

2s  

Cerere 
medie  

3s  

Cerere 
mmică   

4s  

1a  Junior 4,5 5,5 6 10 
2a  Senior 3 8,5 1,5 6,5 

3a  Protector 2 3 5 8 
4a  Asigurări credite  

      ipotecare 1 10 3 9,2 

)( jsP  0,2 0,4 0,1 0,3 
 

Etape: 
• Analiza a priori(anterioară) 
Compania foloseşte în această etapă probabi-
lităţile subiective determinate pe baza expe-
rienţei sale: 2.0)( 1 =sP , 4.0)( 2 =sP , 

1.0)( 3 =sP  şi 3.0)( 4 =sP  
Pentru fiecare variantă decizională (variantă 
de investire) se va calcula valoarea aşteptată 

a profitului conform criteriilor lui Bayes du-

pă formula ij
j

jpEMV π∑=
=

4

1
 (Expected 

Monetary Value), unde jp  - reprezintă pro-
babilitatea asociată apariţiei stării naturii js ; 

ijπ  - reprezintă profitul aşteptat din varianta 
decizională i atunci când are loc starea natu-
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rii j. 
7.63.0101.064.05.52.05.4)( 1 =×+×+×+×=aEMV  milioane lei 
1.63.05.61.05.14.05.82.03)( 2 =×+×+×+×=aEMV  milioane lei 

5.43.081.054.032.02)( 3 =×+×+×+×=aEMV  milioane lei 
26.73.02.91.034.0102.01)( 4 =×+×+×+×=aEMV  milioane lei 

Deoarece valoarea monetară aşteptată a vari-
abilei decizionale 4 este cea mai mare, în-
seamnă că societatea ar trebui să aleagă vari-
anta 4 de investire a banilor. 

 
• Analiza preposterioară 
Are ca scop determinarea introducerii în ana-
liză a unor informaţii suplimentare.  Se va 
compara valoarea aşteptată a profitului atunci 
când se foloseşte această informaţie supli-
mentară cu costul obţinerii ei. Omniasig Asi-
gurări de Viaţă a apelat la Daedalus Consul-
ting obţinând următoarele rezultate: 

ijy  - prognoza făcută de institute asupra stă-
rii j 
i - {Junior, Senior. Protector, Asigurări pen-
tru creditele ipotecare} 
j - {Cerere foarte mare pe piaţă, Cerere mare 
pe piaţă, Cerere medie  (moderată) pe 
piaţă, Cerere mică pe piaţă } 
De exemplu, 11y  arată probabilitatea cu care 
compania alege varianta 1 atunci când piaţa 
este caracterizată de o cerere foarte mare de 
poliţe de asigurare.  
Elementele de pe diagonala principală arată 
gradul de incertitudine. Cu cât valorile sunt 
mai aproape de unu cu atât prognoza se apro-
pie mai mult de realitate, informaţia va fi mai 

completă iar gradul de incertitudine mai mic.  
Aplicăm formula lui Bayes pentru a calcula 
probabilităţile posterioare, probabilităţi ce 
conţin aceste informaţii suplimentare.  
 
Tabelul 2. 

Prognoze Starea reală a 
pieţei y1 y2 y3 y4 

1s  0,5 0,2 0,1 0,2 
2s  0,1 0,7 0,1 0,1 
3s  0,1 0,1 0,5 0,3 
4s  0,1 0,2 0,1 0,6 

)( jsP  
 0,
2 

0,4
  0,1 

0,3
  

 
Fie )/( iji ysP  - reprezintă probabilitatea ca 
starea naturii să fie is  când prognoza făcută e 

ijx :  

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )∑

=
∩

=
iij

iiij

ij

iji
iji sPsyP

sPsyP
yP

ysP
ysP

/
/

)/(  

 
Se calculează în două tabele valorile 
( )iji ysP ∩  şi ( )iji ysP / . 

Tabelul 3. 
Stare reală a pieţei  
asigurărilor ( ) )(/1 ii sPsyP  ( ) )(/2 ii sPsyP  ( ) )(/3 ii sPsyP  ( ) )(/4 ii sPsyP  )( isP  

1s  1.02.05.0 =×  04.02.02.0 =×  02.02.01.0 =×  04.03.02.0 =×  2.0  
 2s  04.04.01.0 =×  28.04.07.0 =×  04.04.01.0 =×  04.04.01.0 =×  4.0  
 3s  01.01.01.0 =×  01.01.01.0 =×  05.01.05.0 =×  03.01.03.0 =×  1.0  
 4s  03.03.01.0 =×  06.03.02.0 =×  03.03.01.0 =×  18.03.06.0 =×  3.0  

)( jsP  18.0  39.0  14.0  29.0  00.1  
 

Tabelul 4. 
Stare reală a pieţei asigurări-
lor )/( 1ysP i  )/( 2ysP i  )/( 3ysP i  )/( 4ysP i  
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1s  56.0
18.0
1.0
= 10.0

39.0
04.0

=  14.0
14.0
02.0

=  14.0
29.0
04.0

=  

 2s  22.0
18.0
04.0

= 71.0
39.0
28.0

=  29.0
14.0
04.0

=  14.0
29.0
04.0

=  

 3s  06.0
18.0
01.0

= 03.0
39.0
01.0

=  36.0
14.0
03.0

=   10.0
29.0
03.0

=  

 4s  16.0
18.0
03.0

= 16.0
39.0
06.0

=  21.0
14.0
03.0

=  62.0
29.0
18.0

=  

 
Se vor determina profiturile aşteptate pentru 
fiecare variabilă şi pentru fiecare prognoză în 
parte. Dacă prognoza ky  profitul aşteptat 
pentru variabila ia  este 

ij
j

kji ysPaEMV π∑=
=

4

1
)/()(  

Se înmulţeşte matricea din analiza anterioară 
cu matricea probabilităţilor posterioare de-
terminate prin teorema lui Bayes. 

  Tabelul 5. 
Prognoză 
Variabilă )/( 1ysP i )/( 2ysP i )/( 3ysP i )/( 4ysP i  

1s  3.36 3.58 4.01 6.16 
 2s  5.58 7.42 4.78 4.03 
 3s  5.69 5.72 6.47 8.2 
 4s  4.41 8.76 6.05 7.54 

)( jsP  0.18 0.39 0.14 0.29 
 

Pentru a calcula valoarea aşteptată a informa-
ţiei suplimentare se face diferenţa dintre va-
loarea aşteptată a profitului atunci când se 

cumpără prognozele de la institutul de sonda-
re a opiniei publice şi valoarea profitului 
când nu s-a folosit informaţia suplimentară. 

36826.7)2.829.047.614.076.839.069.518.0( =−×+×+×+×=EVIS  milioane lei 
Dacă costul informaţiei suplimentare este 
mai mic decât 368 milioane lei, atunci merită 
să cumpere prognoza. 
• Analiza posterioară 
În această etapă se integrează în problemă in-
formaţia suplimentară . Decidem care este 
cea mai bună variantă luând în calcul şi in-
formaţia suplimentară furnizată de Daedales 
Consulting. 
• dacă prognoza este 1y  atunci  3a  este cea 
mai bună variantă de a investi; 
• dacă prognoza este 2y  atunci  4a  este cea 
mai bună variantă de a investi; 
• dacă prognoza este 3y   atunci  3a  este cea 
mai bună variantă de a investi; 

• dacă prognoza este 4y   atunci  tot 3a  este 
cea mai bună variantă de a investi. 
2.2. Criteriile de soluţionare Hurwicz, 
Wald, Laplace şi Savage 
A. Regula optimistă a lui Hurwicz 

10]10  8  5.8  10[maxmaxmax ==
iijji

a  

Varianta aleasă este 41
*    asauaa = =10 

B. Regula pesimistă a lui Wald 
5.4]1  2  5.1  5.4[maxminmax ==

iijji
a  

Varianta aleasă este 5.41
* == aa  

C. Regula lui Laplace 
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5.8]  4.5  8.4  5.6[

]
4

2.93101   
4

8532  
4

5.65.15.83  
4

1065.55.4[max)1(max

=

=
++++++++++++

=∑
ij

iji
a

n  

Varianta aleasă  este 5.61
* == aa  

D. Regula lui Savage(a regretelor) 
Calculăm regretele: ijijiij aaR −= max  şi apoi 

aplicăm regula:   ijji
Rmaxmin  

Matricea regretelor este următoarea: 
 
 
 

Tabelul 6. 
Stări ale naturii Variante 

1s  2s  3s  4s  

1a  0 4.5 0 0 
2a  1.5 1.5 4.5 3.5 
3a  2.5 7 1 2 
4a  3.5 0 3 0.8 

 
]3.5  7  5.4  5.4[min

i
= 5.4  21

* == asauaa  

3. Concluzii 
În acest material au fost prezentate cinci va-
riante de alegere ale unei decizii în privinţa 
modalităţii de a investi sumele încasate din 
primele brute corespunzătoare următoarelor 
tipuri de poliţe: Protector, Junior, Senior şi 
Asigurare pentru credit ipotecar. 
Pentru a determina care dintre cele patru va-
riante este cea mai potrivită au fost aplicate: 
Analiza Bayesiană, Criteriul lui Hurwicz, 
Criteriul lui Wald, Regula lui Laplace şi Re-
gula lui Savage. 
În cadrul analizei Bayesiene se integrează şi 
informaţia suplimentară existentă aici sub 
forma analizei de specialitate realizată de 
Daedalus Consulting. Integrarea în analiză a 
acestei informaţii oferă o garanţie  în plus 
asigurătorului că decizia pe care o va lua, pe 
baza experienţei sale, este potrivită sau mai 
puţin potrivită. 
Datorită faptului că în asigurări riscul este 
mai mult prezent decât în alte domenii este 
nevoie de mai multă informaţie care să asigu-
re corectitudinea deciziilor luate.  
În urma analizei Bayesiene anterioare  reiese 
faptul că asigurătorul ar trebui să aleagă vari-
anta patru, dar după ce informaţia suplimen-
tară este adăugată rezultă că societatea de 
asigurări trebuie să aleagă varianta trei. În 
concluzie experienţa firmei şi probabilităţile 
subiective de apariţie a stărilor naturii nu 
sunt îndeajuns pentru a putea lua o decizie 
care să ducă la maximizarea veniturilor soci-
etăţii de asigurări. 
Pentru exemplul din analiza Bayesiană trebu-

ie făcute câteva menţionări. Primele încasate 
din poliţele Protector sunt cele mai mici, dar 
se încheie în cel mai mare număr. Primele 
plătite pentru poliţele de tip Senior sunt mai 
mari deoarece persoanele care încheie astfel 
de poliţe au vârste înaintate. Pentru poliţele 
de tip Junior primele plătite sunt medii în 
comparaţie cu Protector şi Senior şi se înche-
ie într-un număr mai redus. 
Dacă ne referim la poliţele pentru credite 
ipotecare, acestea se încheie în număr foarte 
mare şi prezintă un risc destul de mare pentru 
că au o perioadă de desfăşurare mare(până la 
20 de ani). Totodată, în cadrul acestor poliţe 
trebuie menţionat că o persoană nu-şi con-
tractează un credit ipotecar daca ea consideră 
că i se va întâmpla ceva într-un viitor apropi-
at care îi va afecta capacitatea de plată. 
Conform regulii optimiste a lui Hurwicz, asi-
gurătorul este indiferent între variantele 1a  şi 

4a . Această regulă priveşte fiecare variantă 
de acţiune prin prisma celor mai favorabile 
stări posibile ale naturii. 
Conform celei de-a doua regulă aplicate şi 
anume cea a lui Wald, asigurătorul ar trebui 
să aleagă 1a . În cadrul acestei reguli fiecare 
acţiune este privită prin prisma celei mai de-
favorabile stări ale naturii iar alegerea este 
cea mai bună variantă dintre cele mai puţin 
bune. 
După regula lui Laplace asigurătorul ar tre-
bui să aleagă tot 1a . Acest criteriu relevă o 
ignoranţă totală a decidentului referitoare la 
starea naturii care se va produce ca şi cum 
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toate aceste stări ar fi echiprobabile. 
Regula lui Savage determină pe 1a  sau 2a  ca 
fiind cele mai bune variante de a investii. 
Conform acestor reguli ar trebui aleasă aceea 
acţiune care minimizează maximul regrete-
lor. Se observă, din prezentarea tuturor crite-
riilor aplicate la capitolul patru, cât de difici-
lă este luarea unei decizii în condiţii de incer-
titudine. 
Probabil că analiza Bayesiană este cea mai 
bună dintre cele analizate în capitolul prece-
dent. Un prim punct de vedere ar fi acela că 
sunt mai multe informaţii, deci este mai sigu-
ră decizia luată. Acest punct de vedere nu es-
te relevant dacă datele deţinute nu sunt şi co-
recte, dar cu cât sunt mai multe informaţii 
obiective cu atât decizia care urmează a fi lu-
ată se va apropia de caracterizarea corectă a 
stării naturii viitoare. 
Prin contactele de asigurare, societăţile de 
asigurări îşi asumă răspunderi care privesc 
acoperirea daunelor a căror producere au un 
caracter aleatoriu, întâmplător. Mărimea 
acestor daune nu se poate cunoaşte ci se poa-
te doar aproxima folosind teoria probabilită-
ţilor. Riscul, pe care l-am amintit mai devre-
me ca fiind prezent mai mult în asigurări de-
cât în alte domenii, reprezintă probabilitatea 
de a suporta o pagubă. 
Decizia privind cea mai bună variantă repre-
zintă un lucru esenţial, deoarece aceşti bani 
investiţi vor acoperii sumele de despăgubire 
în cazul producerii de daune. 
Dacă societatea de asigurări nu alege bine 
varianta şi numărul şi valoarea daunelor vor 
fi mai mari decât a estimat, atunci aceasta s-
ar afla în imposibilitatea de a-si onora toate 
daunele. 
Datorită existenţei selecţiei adverse şi a ha-
zardului moral, asigurătorul se confruntă cu 
incertitudine în fiecare zi. Este cunoscut fap-
tul că persoanele care au un risc mai ridicat 
de producere a evenimentului asigurat au şi 
înclinaţie mai mare de a-şi încheia o asigura-
re.  
Având în vedere că economia României pre-
zintă încă factori de instabilitate şi că dome-
niul asigurărilor de viaţă este în creştere şi 
mai necesită reglementări, este evident faptul 

că asigurătorii îşi desfăşoară activitatea în 
condiţii de risc şi incertitudine. 
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