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Rezumat. Conceput ca şi un studiu empiric, lucrarea analizează comportamentul 
investitorilor ca reacţie la publicarea situaţiilor financiare de către companiile listate la 
cota Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Pornind de la metodologia generală a unei 
analize studiu de eveniment (ASE), cercetarea empirică este dublată de două contribuţii 
personale la metodologia ASE reprezentată de un modul de generalizare a parametrilor şi 
unul pentru optimizarea variabilelor interne. Această metodologie modificată a fost 
derulată prin intermediul unei aplicaţii dezvoltate personal (EvStud 1.1), concluzia 
principală, rezultată pe baza unui eşantion de 313 evenimente, fiind impactul semnificativ al 
raportărilor financiare asupra preţurilor acţiunilor.  
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1. Introducere 
Listarea la bursa de valori a unei companii îi conferă acesteia o serie de avantaje 

care se pot circumscrie unei publicităţi pozitive ieftine, unei evaluări continue făcute de 
către piaţă respectiv unui acces potenţial preferenţial la capitalul financiar. Suplimentar, 
societatea are de îndeplinit anumite obligaţii faţă de operatorul pieţei respective şi indirect 
faţă de investitori. Indiferent de particularităţile diverselor pieţe bursiere contemporane, 
conceptul de transparenţă a emitentului se regăseşte în pachetele de reglementări care 
normează problematica obligaţiilor companiilor faţă de investitori. O parte esenţială a 
conţinutului conceptului de transparenţă o reprezintă obligaţia emitenţilor de a furniza date 
relevante privind activitatea economico-financiară desfăşurată. 

Pe măsură ce legislaţia autohtonă în domeniu s-a modificat(1), în cadrul acestor 
obligaţii ale emitenţilor s-a situat în mod prioritar semnalarea oricărui eveniment 
semnificativ din viaţa societăţii cu impact asupra coordonatelor sale economice, fie că este 
vorba despre contracte importante (în sensul de comenzi), noi spaţii/sedii de lucru, 
restrângerea activităţii, contracte de ipotecă sau gaj ce depăşesc un anumit prag din valoarea 
activelor societăţii (20%) sau despre schimbări în management, escaladări ale relaţiei 
sindicate-patronat etc. Pe lângă aceste evenimente cu caracter ocazional, începând cu anul 
2004 societăţile listate la bursa de valori din Bucureşti comunică investitorilor şi aşa-numitul 
calendar financiar, adică precizarea datei de publicare a comunicatelor privind situaţiile 
financiare trimestriale şi, semestrial, rapoarte mai „complexe” asupra activităţii desfăşurate. 
De regulă, calendarul financiar este remis de către emitenţi serviciului asociat din cadrul 
BVB în luna ianuarie, eventual prima parte a lunii februarie. 

Ţinând cont de faptul că aceste raportări au un caracter regulat şi că data raportării 
este cunoscută în avans, publicarea situaţiilor financiare trimestriale devine un eveniment 
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deosebit de important din viaţa unei companii cotate. În fond, de dimensiunea cifrelor 
regăsite în cadrul rubricilor ce privesc cifra de afaceri sau profitul va depinde într-o anumită 
măsură evoluţia ulterioară a preţului respectivului titlu la Bursă. În aceste condiţii, 
evenimentul este gestionat cu atenţie atât de către emitenţi (evident prin dorinţa de a 
prezenta rezultate cât mai favorabile), cât şi de către investitorii activi care, în cazul în care 
prognozele lor se confirmă, pot obţine astfel un profit suplimentar pieţei (aferent unei 
strategii naive de tip buy&hold), dimensiunea acestuia fiind în general proporţională cu 
impactul acestei raportări pe piaţă(2). 

Tot cu ocazia unui astfel de eveniment, profituri semnificative se pot realiza şi prin 
utilizarea informaţiilor privilegiate deoarece situaţiile financiare trimestriale ajung totuşi cu 
o întârziere de 2 luni la dispoziţia investitorilor, iar procesul de finalizare al lor implică un 
prea mare număr de persoane şi zile. Ne-am aştepta totuşi la o anumită discreţie în ceea ce 
priveşte cifrele esenţiale din cadrul situaţiilor financiare ale emitenţilor, ce e sigur nu la 
„trâmbiţarea” lor în cadrul unor adunări private înainte de data raportării şi fără a fi însoţite 
de o comunicarea oficială către toţi investitorii. 
 

2. Metodologie  
 

Scopul principal al acestei lucrări este analiza impactului conţinutului acestor 
raportări financiare trimestriale asupra preţului bursier pentru cele mai importante societăţi 
cotate la BVB, analiză derulată în perioada ianuarie 2004 - august 2007 utilizând metodo-
logia analizei-studiu de eveniment (ASE). În acest scop, am început cu o inventariere a 
datelor de comunicare a acestor rezultate începând cu anul 2004, sursa constituind-o 
comunicatele remise de emitenţi. Astfel, data comunicării rezultatelor financiare este 
considerată data evenimentului, adică momentul critic al penetrării informaţiei pe piaţă. Din 
acest punct apar însă diferenţe între emitenţi, în sensul în care unii comunică rezultatele 
după încheierea şedinţei bursiere din ziua menţionată pentru raportare, anulând astfel 
atributul de critic pentru acea dată, în timp ce altele le comunică de regulă înainte de 
deschiderea şedinţei bursiere (de exemplu Petrom). 

Şi din acest motiv, dar mai ales deoarece dorim să surprindem impactul acestor 
rezultate atât înainte, cât şi după data comunicată Bursei, vom folosi în cadrul studiului de 
eveniment o fereastră a evenimentului care cuprinde pe lângă această dată şi o vecinătate 
simetrică a sa, formată din 2 × n1 + 1 zile de tranzacţionare anterioare, respectiv ulterioare 
ei. Fiecare alegere a lui n1 conduce la alt set de rezultate, posibil chiar alte concluzii, în acest 
context apărând prima contribuţie a acestei lucrări la metodologia ASE. Mai exact, problema 
subiectivităţii dimensionării ferestrei evenimentului este rezolvată prin considerarea mai 
multor variante pentru n1 (în cazul nostru 5(3)), derularea normală a mecanismului ASE şi, în 
final, evaluarea rezultatelor obţinute din punct de vedere al convergenţei concluziilor. 

Definirea variabilei n1 ca o mulţime de valori naturale (n1ε{1,2,…,5})  nu rezolvă 
decât parţial problema subiectivismului în parametrizarea ASE. O fereastră a evenimentului 
flotantă implică indirect şi ferestre de estimare flotante prin intermediul poziţiei limitei la 
stânga a acesteia (-n1). În plus, apare întrebarea ce perioadă de timp folosim pentru estimarea 
parametrilor necesari calculării rentabilităţilor normale, care presupun absenţa 
evenimentelor de influenţă, cu alte cuvinte o nouă variabilă n2. De regulă, alegerea survine 
ca urmare a conflictului dintre folosirea unei perioade de timp relativ scurtă, susţinută de 
posibilitatea surprinderii caracterului local al comportamentului preţului bursier, respectiv 
opţiunea pentru o perioadă mai lungă, necesară după unii, pentru sedimentarea evoluţiei 
preţului de o manieră care să poată imprima titlului un comportament specific. Rezolvăm şi 
această problemă prin luarea în calcul  a unei mulţimi de valori limitată de o perioadă de 
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timp considerată minimă (30 zile) şi una maximă (350 zile) deci cu n2ε{30,31,…,350}. 
Schematic, cele două variabile pot fi vizualizate ca în figura de mai jos:    

 
 
 
 
 
A doua contribuţie de metodologie ASE constă în introducerea suplimentară a unui 

modul de optimizare a parametrilor estimaţi pentru caracterizarea rentabilităţilor normale. În 
cadrul acestui studiu am folosit în paralel două metode de estimare a rentabilităţilor normale: 
metoda rentabilităţii de medie constantă şi modelul de piaţă, cele două fiind cele mai 
frecvent folosite(4). Mai precis, obiectul optimizării va fi media rentabilităţilor respectiv 
parametrii alfa şi beta din cadrul modelului de piaţă, toţi trei urmând să fie estimaţi în cadrul 
ferestrei de estimare, obiectivul fiind minimizarea varianţei erorii aferente fiecărei estimări. 
În cazul nostru, când lungimea ferestrei evenimentului e situată între 1 şi 11 zile, pentru 
fiecare din cele 5 cazuri se vor forma cele 300 de ferestre de estimare rezultând astfel 300 de 
medii, 300 parametrii alfa şi 300 beta. Modulul de optimizare va alege dintre toţi aceşti 
parametrii pe aceia care vor conduce la varianţe ale erorii aferente minime; în acest fel se 
reţin doar acele valori care explică cel mai bine comportamentul rentabilităţilor. 
Suplimentar, se impune o memorare a tuturor valorilor înregistrate de aceşti parametrii 
deoarece se ridică oarecum problematica trivialităţii acestei optimizări.   

În acest fel, în condiţiile suplimentare expuse mai sus, pentru fiecare eveniment 
este nevoie de estimarea a 4.500 parametri (=5x3x300), iar pentru întreg studiul de caz, care 
conţine 313 evenimente, este nevoie de 1.408.500 estimări (=313x4.500). Acest efort devine 
relativ imposibil de realizat „manual” în condiţiile asigurării calităţii rezultatelor, iar în 
aceste condiţii, pentru a face faţă volumului uriaş de prelucrări, am conceput şi dezvoltat în 
limbajul de programare C o aplicaţie informatică(5) (EvStud 1.1) menită să automatizeze 
metodologia ASE. Aplicaţia vine astfel să uşureze acest efort conferind o generalitate 
extinsă studiului, completând în acelaşi timp domeniul de analiză prin posibilitatea de a 
studia fenomene ca sensibilitatea output-ului (rentabilităţile anormale) la variaţiile 
parametrilor de estimare (medie, alfa, beta) sau studiul redundanţei legate de o lungime prea 
mare a ferestrei evenimentului.  

Deoarece în cadrul acestui studiu nu s-a diferenţiat între rezultate „bune” şi „rele” 
(diferenţiere de altfel subiectivă) pentru a putea testa efectul informaţional al publicării rezultatelor, 
vom folosi o metodologie care lucrează cu pătratele rentabilităţilor anormale(6). Primul pas îl 
constituie calcularea pătratului rentabilităţilor anormale din fereastra evenimentului (poate fi vorba 
de o singură rentabilitate anormală sau de mai multe) pentru fiecare acţiune (RAj,t). Al doilea pas 
constă în „standardizarea” acestor pătrate prin raportarea la varianţa rentabilităţilor anormale din 

perioada de estimaţie aferentă fiecărui eveniment: ( )j2
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Rentabilitatea anormală medie la data t se va calcula ca medie a rentabilităţilor standardizate la data t 
pentru fiecare eveniment în parte (acesta poate să coincidă sau nu cu o acţiune oarecare): 
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O valoare RA′j,t>1 indică faptul că rentabilitatea este superioară celei normale respectiv 
inferioară dacă RA′j,t<1. Variabila RA′j,t este distribuită după o lege Fisher cu 1 şi T-2 grade 
de libertate, T reprezentând numărul de rentabilităţi din perioada de estimare. 

Fereastra de estimare Fereastra evenimentului τ 

           (-n1-n2,-n1-1) cu n2ε{30,31,…,350}               (-n1,n1) cu n1ε{1,2,...,5}  [ [ ]]
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În cazul rentabilităţii anormale medii RAM′t se foloseşte statistica z calculată ca mai jos: 
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3.  Date 
Pentru realizarea studiului de eveniment am ales 18 dintre cele mai intens 

tranzacţionate titluri din cadrul BVB deoarece lichiditatea „acceptabilă” reprezintă un 
criteriu esenţial atât în estimarea rentabilităţilor normale, cât şi a celor anormale. Evident, 
printre aceste titluri se regăsesc companiile de mare capitalizare, precum şi unele companii 
relativ noi, proaspăt listate prin oferte publice de cumpărare.  

Pentru toţi aceşti emitenţi, o dificultate importantă o reprezintă identificarea 
comunicatelor care conţin calendarul financiar deoarece, în cadrul unui an, un emitent 
transminte zeci sau sute de astfel de comunicate identificate doar cu data publicării lor. Dar 
încă mult mai cronofag este procesul de identificare al modificărilor datelor de raportare 
comunicate iniţial, deoarece acestea pot veni pe tot parcursul anului impunând astfel o 
căutare secvenţială în conţinutul tuturor comunicatelor. De menţionat că unele societăţi (cu 
perseverenţă Compa Sibiu) publică datele de raportare a situaţiilor financiare nu ca zi 
distinctă, ci ca interval de 3 până la 8 zile, făcând astfel mai dificilă izolarea datei 
evenimentului, dar justificând astfel folosirea ferestrei evenimentului. 

În cazul companiilor listate mai târziu la BVB, deci fără a avea o anumită istorie de 
tranzacţionare necesară estimării rentabilităţilor anormale, şi aici vorbim de Banca Comercială 
Carpatica (BCC), SSIF Broker (BRK) şi Flamingo Internaţional (FLA). Pentru a putea testa 
impactul primelor anunţuri de rezultate financiare raportate de acestea am folosit soluţia modelului 
rentabilităţii ajustate la piaţă, adică am considerat drept rentabilităţi normale ale acestor titluri 
pentru primele anunţuri rentabilităţile pieţei, în cazul nostru reprezentată de indicele BET-C (mai 
precis, în modelul de piaţă facem alfa = 0 şi beta = 1). Tabelul 1 cuprinde lista acronimelor 
aferente celor 18 emitenţi, începutul perioadei de monitorizare şi numărul observaţiilor zilnice, 
ultima dată fiind pentru toate titlurile 27.08.2007. 

Tabelul 1 

Descrierea datelor folosite în studiu 

Simbol Data start 
Nr. 
obs Simbol Data start Nr. obs Simbol Data start Nr. obs 

ALR 11.12.2000 1656 CMP 05.01.2001 1644 PPL 06.01.2000 1896 

ATB 06.01.2000 1896 FLA 
18.07.2005 

(08.01.2001) 1643 SCD 05.01.2001 1644 
AZO 06.01.2000 1896 IMP 05.01.2001 1643 SNP 03.09.2001 1476 

BCC 
09.06.2004 
(8.01.2001) 1643 OIL 08.01.2001 1643 SRT 05.01.2000 1897 

BRD 15.01.2001 1638 OLT 05.01.2001 1643 TBM 22.01.2001 1633 

BRK 
03.02.2005 

(08.01.2001) 1643 PCL 05.01.2001 1644 TLV 05.01.2000 1897 
 
Un alt aspect ce merită subliniat este slaba tranzacţionare a acestor titluri în anumite 

perioade, în special în anii 2000-2003, fenomen care s-a manifestat prin lipsa unei cotaţii de 
închidere pentru mai multe zile consecutive. Această problemă s-a rezolvat parţial prin   
asocierea acestor zile inactive a preţurilor de închidere aferente ultimei zile în care titlul 
respectiv a fost tranzacţionat. Dacă, la nivel absolut al preţului, această soluţie se dovedeşte 
a fi una acceptabilă, din păcate nu putem considera acelaşi lucru şi în cazul rentabilităţilor, 
deoarece ele vor fi nule pe toată perioadă inactivităţii determinând efecte nedorite, de la 



 Politici financiare şi monetare în Uniunea Europeană 

 

220 

220

deplasarea spre zero a lui beta până la formarea unor distribuţii probabilistice denaturate 
pentru rentabilităţi. Important de subliniat este totuşi faptul că prin alegerea celor mai lichide 
titluri aceste neajunsuri au fost minimizate. 

Pentru cei 18 emitenţi am inventariat în perioada ianuarie 2004-august 2007 un număr 
total de 313 date de anunţ, aşa cum au fost extrase din calendarele financiare remise BVB.  

  
4.  Rezultate şi concluzii 
Rezultatele obţinute în urma executării aplicaţiei informatice sunt foarte diverse 

permiţând, aşa cum am mai precizat, derularea unui set complex de analize. În cele ce 
urmează vom reda doar cele mai importante direcţii punctând, în sensul posibilităţii 
valorificării ulterioare în practică, principalele concluzii reieşite.     

 
4.1 Rezultate generale 
În urma efectuării ASE pe ansamblul eşantionului format din cele 313 date de 

anunţ, au rezultat rentabilităţile anormale medii din tabelul 2, care cuprinde şi valoarea 
statisticii z, respectiv probabilitatea de respingere a ipotezei nule, H0: RAMt=0. Uşor de 
observat, H0 este respinsă în întreaga fereastră a evenimentului cu o probabilitate de peste 
99,99% atât în cazul folosirii modelului mediei constante, cât şi în cazul modelului de piaţă. 

În consecinţă, rezultă următoarea concluzie: impactul publicării rezultatelor 
financiare asupra preţului bursier este unul semnificativ şi se manifestă atât înaintea datei 
publicării lor, cât şi ulterior ei. În acest mod, se respinge în mod categoric şi ipoteza unei 
eficienţe informaţionale în sens semiputernic a BVB.    

 
                                                                                                    Tabelul 2 

Rentabilităţile anormale pătratice medii aferente ferestrei evenimentului 
(întreg eşantionul - 313 evenimente) 

Modelul mediei constante Modelul de piaţă Ziua 
t RAMt z(RAMt) Prob-H0 RAMt z(RAMt) Prob-H0 

-5 1,8784 135,40 1,00 1,9207 141,93 1,00 
-4 1,4652 71,71 1,00 1,8968 138,24 1,00 
-3 1,6021 92,82 1,00 1,8843 136,32 1,00 
-2 1,8301 127,97 1,00 1,9952 153,42 1,00 
-1 1,2817 43,43 1,00 1,8140 125,48 1,00 
0 1,7905 121,85 1,00 1,9999 154,14 1,00 
1 2,6506 254,44 1,00 3,0753 319,91 1,00 
2 2,2686 195,56 1,00 2,5558 239,82 1,00 
3 1,8347 128,66 1,00 2,0202 157,27 1,00 
4 1,7268 112,05 1,00 2,0940 168,65 1,00 
5 2,1278 173,85 1,00 2,3816 212,97 1,00 

 
Analizând nivelul rentabilităţilor medii (RAMt) se observă în ambele cazuri că ziua 

+1 din cadrul ferestrei, adică cea care urmează datei anunţului (0), înregistrează cea mai 
mare valoare 2,65 respectiv 3,07, ambele niveluri înregistrând valori maxime şi pentru 
statistica z. Descrescător, urmează zilele +2 şi +5, semne evidente ale persistenţei impactului 
pe bursă. Valorile superioare pentru RAMt obţinute prin folosirea modelului de piaţă se pot 
datora unei mai bune identificări a rentabilităţilor anormale, respectiv a unei diferenţieri mai 
puternice a acestora faţă de rentabilităţile înregistrate în fereastra evenimentului. În cazul 
modelului mediei constante, data evenimentului (ziua 0) nu pare a fi una deosebită 
comparativ cu celelalte fiindu-i asociată o rentabilitate anormală medie redusă, de doar 1,72, 
fenomen întâlnit şi în cazul folosirii modelului de piaţă. Rezultă aşadar că de regulă, 
emitenţii îşi comunică rezultatele financiare după închiderea şedinţei bursiere, amânându-se 
impactul pe următoarea şedinţă. 
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4.2. Rezultate condiţionate de emitenţi 
Executarea aplicaţiei a permis şi o analiză a rezultatelor ASE atunci când este rulată 

pentru fiecare emitent în parte, mai exact a condus la identificarea de particularităţi ale 
comportamentului legat de publicarea rezultatelor financiare. O primă observaţie în cazul 
acestor rezultate ar fi scăderea probabilităţii de respingere a H0 în cazul multor zile din 
fereastra evenimentului rezultând astfel că, la nivel de emitent, publicarea rezultatelor nu are 
un impact semnificativ în întreaga vecinătate a datei evenimentului. O a doua observaţie este 
că valorile RAMt rezultate în urma aplicării celor două metode (modelul mediei constante şi 
modelul de piaţă) sunt apropiate, păstrându-se totuşi superioritatea celor estimate cu modelul 
de piaţă. O a treia observaţie se leagă de comportamentul varianţei rentabilităţilor anormale 
aferente unei anumite zile din cadrul ferestrei evenimentului, şi anume se înregistrează 
dispersii mari în zilele cu RAMt ridicat şi reduse în rest. Rezultatul nu este surprinzător, dar 
indică totuşi că în cadrul acestor zile au loc abateri semnificative de la „normalitate”. 

Adaptând numărul exemplelor la întinderea lucrării, punctăm că în cazul acţiunii 
Antibiotice Iaşi (ATB) rentabilităţile anormale semnificative sunt mult mai frecvente 
dominând întreaga perioadă post-eveniment precum şi ziua -5. Surpriza este că apogeul 
abaterilor se înregistrează în ziua -2, ceea ce reflectă un comportament anticipativ accentuat 
din partea pieţei în legătură cu acest simbol. Comparativ cu ceilalţi emitenţi, acţiunile Băncii 
Carpatica (BCC) nu par să fie afectate semnificativ de publicarea rezultatelor, poate cu 
excepţia datei evenimentului, respectiv două zile înaintea ei; în rest, rentabilităţile anormale 
înregistrează valori reduse, în unele cazuri punându-se chiar problema acceptării ipotezei 
nule (zilele -3 şi +5). 

În cazul BRD-GSG (BRD), impactul cel mai mare se înregistrează în ziua imediat 
următoare publicării rezultatelor financiare, efectele menţinându-se şi în ziua +2. Folosind 
modelul mediei constante, în cazul SSIF Broker (BRK) se remarcă zilele -5, +4 şi +5 ca 
fiind anormale, rezultatele schimbându-se în cazul modelului de piaţă, deoarece pentru 
primele 3 evenimente s-a considerat că titlul a evoluat identic cu piaţa. În această situaţie, 
majoritatea zilelor din fereastra de evenimente sunt semne ale unei activităţi bursiere 
intense. Pentru Compa Sibiu, impactul major se resimte pe piaţă în chiar ziua evenimentului 
şi ceva mai redus în ziua -2. Pentru societatea cu cea mai mare capitalizare, Petrom (SNP), 
rezultatele au o importanţă specială, reuşind să anime acest titlu în întrega perioadă         
post-eveniment, manifestându-se şi tranzacţii anticipative în ziua -4. De asemenea, 
remarcăm existenţa abaterilor semnificative chiar şi în data evenimentului ca şi consecinţă a 
faptului că emitentul îşi comunică de regulă rezultatele înainte de începerea şedinţei bursiere.  

Cazul special îl reprezintă  acţiunea Băncii Transilvania (TLV), care manifestă cele 
mai mici rentabilităţi anormale în fereastra evenimentului, ceea ce ar însemna că publicarea 
rezultatelor nu produce o surpriză prea mare investitorilor de pe piaţă. De remarcat faptul că 
preţul acestei acţiuni înregistrează mişcări mai mari cu o zi înainte de publicarea 
rezultatelor, dar chiar şi aici respingerea H0 are loc doar cu o probabilitate de 85%. Astfel, 
putem afirma că piaţa emitentului BT manifestă cel mai ridicat grad de eficienţă 
informaţională în sens semiputernic, piaţa anticipând relativ corect rezultatele băncii. Se 
impun anumite precizări legate de acestă concluzie şi ele ţin în special de posibilitatea ca 
informaţiile privind rezultatele financiare să „transpire” în cadrul pieţei şi astfel eventualele 
modificări de preţ (de fapt a fost vorba în principal de aprecieri ale cotaţiei datorită ratelor 
puternice de creştere ale băncii) să se realizeze cu mult înaintea datei oficiale a anunţului, 
respectiv posibilitatea ca acţiunile băncii să fie influenţate mai degrabă de alte evenimente 
ce gravitează de regulă în jurul lunilor aprilie-mai (în esenţă, este vorba de hotărârile AGOA 
şi AGEA privind repartizarea profitului). 
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4.3 Rezultate condiţionate de tipul raportării  
O întrebare firească ar fi dacă trimestrul pentru care se face raportarea financiară nu 

are vreun impact diferenţiat faţă de celelalte, mai ales că raportarea aferentă trimestrului IV, 
de exemplu, reprezintă situaţiile anuale ale emitentului, cu un conţinut informaţional mult 
mai important decât cele trimestriale. Însă, pe de altă parte, este posibil ca aceste rezultate 
anuale să nu aducă o informaţie suplimentară pe piaţă deoarece înaintea lor, cu circa 2 luni, 
se publică rezultatele preliminate care reprezintă de regulă o aproximare foarte bună a celor 
anuale(7), publicate ulterior. Prin urmare putem afirma ca există cel puţin doi factori majori 
care acţionează în sens invers asupra mărimii rentabilităţilor anormale medii aferente 
raportărilor anuale, evoluţia rentabilităţilor în cadrul ferestrei evenimentului fiind doar 
rezultanta acestor două forţe. 

Un alt factor de influenţă important este trendul general al pieţei în momentul în 
care se publică rezultatele financiare ale societăţilor. Intuitiv, atunci când aceste raportări 
survin pe fondul unei tendinţe de apreciere, este foarte probabil ca eventualele rezultate 
financiare bune să aibă un efect amplificat în piaţă, acţionând de minune drept o motivaţie 
esenţială pentru întărirea deciziei de cumpărare vizavi de acel titlu. În cazul în care 
rezultatele sunt sub aşteptări este posibil ca entuziasmul din piaţă să atenueze efectul negativ 
al acestora, rezultatul de ansamblu fiind din nou o combinare a unor rentabilităţi anormale 
mai mari, respectiv mai mici decât s-ar impune în mod normal. Analog se prezintă situaţia şi 
în cazul unei tendinţe de depreciere generală a cotaţiilor, dar de data aceasta efectul 
rezultatelor peste aşteptări este subdimensionat, în timp ce rezultatele sub aşteptări vor 
determina scăderi amplificate. 

În concluzie, trendul pieţei poate avea o influenţă semnificativă asupra dimensiunii 
rentabilităţilor anormale numai în cazul în care se diferenţiează între rezultate peste aşteptări 
(bune) şi rezultate sub aşteptări (negative). Deoarece în cadrul studiului nostru nu s-a făcut 
această diferenţiere (remintim că această delimitare este subiectivă, de fapt adevărată 
problemă este ce anume se înţelege prin aşteptările raţionale privind rezultatele) nu vom 
analiza în profunzime aceste influenţe, ci ne vom rezuma la analiza rentabilităţilor anormale 
medii aferente raportărilor rezultatelor preliminate, respectiv celor pentru trimestrul I. Am 
ales aceste două categorii deoarece rezultatele anuale preliminate intervin de regulă în lunile 
februarie-martie, care au constituit, cel puţin în perioada 2004-2007, apogeul tendinţelor de 
apreciere de la BVB, iar cele aferente trimestrului I intervin în lunile aprilie-mai, adică 
perioada de depreciere deja clasică.        

 Pentru a putea răspunde la toate aceste chestiuni, vom prelucra din nou rezultatele 
ASE formând cinci noi eşantioane de evenimente aferente celor cinci categorii de raportări: 
trimestrul I, trimestrul II, trimestrul III, trimestrul IV şi rezultatele anuale preliminate. 
Datele astfel obţinute sunt prezentate în cadrul tabelului 3. 
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După cum rezultă din tabelul nr. 3, cele mai mari rentabilităţi anormale sunt 
generate de către raportarea rezultatelor financiare pe trimestrul III urmate de cele 
preliminate anuale. Se observă în acest sens rentabilitatea anormală medie din ziua +1 de 
5,78 (T3) şi 2,56 (Prelim.), ipoteza nulă fiind respinsă în cazul ambelor cu o probabilitate de 
peste 99,99%. De regulă, luna noiembrie, în care se fac raportările pe trimestrul III, este lună 
cu aprecieri la bursa din Bucureşti(8) ceea ce explică parţial mărimea rentabilităţilor 
anormale găsite. 

 
Tabelul 3 

Rezultatele studiului de eveniment pe eşantioane distincte în ceea ce priveşte 
perioada aferentă raportării rezultatelor 

 

  Trim I (65 even.) Trim II (67 even.) Trim III (50 even.) Trim IV (65 even.) Preliminat (66 even.) 
 Ziua t RAMt z Pr. RAMt z Pr. RAMt z Pr. RAMt z Pr. RAMt z Pr. 

-5 1.1980 1.11 0.87 1.3524 2.01 0.98 3.2035 10.78 1.00 2.2458 7.00 1.00 1.7165 4.06 1.00 
-4 1.2297 1.29 0.90 1.1323 0.75 0.77 1.2327 1.14 0.87 2.0527 5.92 1.00 1.6325 3.58 1.00 
-3 1.5325 2.99 1.00 1.0402 0.23 0.59 2.5793 7.72 1.00 0.7963 -1.14 0.13 2.2945 7.33 1.00 
-2 1.5236 2.94 1.00 1.1272 0.72 0.77 2.5365 7.52 1.00 0.5694 -2.42 0.01 3.5521 14.46 1.00 
-1 0.9137 -0.48 0.31 0.7243 -1.57 0.06 2.2240 5.99 1.00 1.3689 2.07 0.98 1.4103 2.32 0.99 
0 1.6532 3.67 1.00 1.4376 2.49 0.99 3.6413 12.92 1.00 0.5650 -2.44 0.01 2.0887 6.17 1.00 
1 1.7419 4.17 1.00 2.7343 9.87 1.00 5.7811 23.38 1.00 1.1544 0.87 0.81 2.5625 8.85 1.00 
2 2.1239 6.31 1.00 1.7984 4.54 1.00 2.4870 7.27 1.00 2.9993 11.24 1.00 2.0033 5.68 1.00 
3 2.2656 7.11 1.00 1.9671 5.50 1.00 1.3899 1.91 0.97 2.2480 7.01 1.00 1.2058 1.17 0.88 
4 1.7173 4.03 1.00 1.1002 0.57 0.72 1.9724 4.76 1.00 1.8514 4.78 1.00 2.0638 6.03 1.00 
5 2.0702 6.01 1.00 1.2443 1.39 0.92 2.1791 5.77 1.00 2.0340 5.81 1.00 3.1347 12.09 1.00 

 
Efectul cel mai redus se înregistrează în cazul trimestrul II, deoarece raportarea 

intervine de regulă în luna august, lună cu tranzacţii mult sub media lunară. Prin urmare, o 
explicaţie pentru reacţiile de mică amploare la raporatările semestriale ar fi o prezenţă mai 
redusă a investitorilor-speculatori la bursă în această perioadă. Cât priveşte rentabilităţile 
anormale aferente trimestrului I şi trimestrului IV, ambele aproximativ de aceeaşi amploare, 
se constată valori semnificativ diferite de zero în întrega perioadă post-eveniment iar în 
cazul rezultatelor anuale o volatilitate ridicată în zilele -5 şi -4 ceea ce indică faptul că aceste 
raportări sunt luate în calcul la modul serios de către investitori. Nu mai puţin adevărat este 
că raportarea rezultatelor anuale se face de regulă după întrunirea AGOA şi AGEA anuale 
existând prin urmare posibilitatea exercitării de  influenţe şi din partea altor evenimente, 
influenţa care pot acţiona semnificativ asupra preţurilor bursiere. 
 
Note 

(1)  O variantă actuală a obligaţiilor societăţilor cotate la Bursa de Valori din Bucureşti 
(BVB) se regăseşte în regulamentul CNVM nr. 1/2006, cap. III (Cerinţe de raportare), 
secţiunea 2, art. 113, publicat în M.O. nr. 312/06.04.2006. 

(2)  Tocmai în acest scop, unii investitori „activi” se manifestă necorespunzător (în opinia 
noastră) în cadrul şedinţei bursiere imediat după reînceperea tranzacţionării unui simbol 
oprit ca urmare a comunicării rezultatelor financiare. Necorespunzător, în sensul imprimării 
artificiale a unei stări isterice prin afişarea şi/sau executarea la piaţă (ordine market) de 
ordine mari, dar foarte rapid modificate dintr-o teamă evidentă. 

(3)  Evident, în cazul unei pieţe ineficiente informaţional este justificată considerarea 
unui n1>0; cu toate acestea, eventualele manifestări de ineficienţă de la BVB se încadrează 
într-un interval de 11 zile centrat în data evenimentului. 
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(4) O analiză-evaluare comparativă din punct de vedere al caracteristicilor statistice a 
celor două modele a fost  riguros dezvoltată în Campbell, J.Y., Lo A.W, MacKinlay A.C., – 
„The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press, New Jersey, 1996. 

(5) Folosind un număr însemnat de funcţii, aplicaţia cere totuşi un timp de execuţie 
neneglijabil în special datorită suprasolicitării stivei de memorie determinată de (re)apelarea 
codurilor funcţiilor. Astfel, în funcţie de parametrii introduşi şi de întinderea raportului pe 
care trebuie să-l genereze, realizarea operaţiilor pentru un titlu care conţine 19 evenimente 
poate dura între 1 minut şi 50 secunde şi 24 minute (la un procesor de 0,9 Ghz). 

(6) Beaver (1968) (vezi Bibliografie); metodologia a fost folosită şi pe piaţa românească, 
vezi Todea A., – „Eficienţa Informaţională a Pieţelor de Capital”, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005. 

(7) Această situaţie, verificată frecvent în cadrul BVB, se explică prin aceea că la data 
raportării rezultatelor anuale preliminate, elementele importante ale acestora sunt deja 
cuantificate în contabilitate, eventualele diferenţe putând să apară din ajustări, corectări de 
erori sau retratări contabile. 

(8) Din păcate (!), noiembrie 2007 constituie o excepţie de la această regulă. 
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Rezumat. Evaluarea prin multipli constituie abordarea de evaluare cea mai des 
utilizată. Există puţine studii care se concentrează asupra acestei metode, iar majoritatea 
acestora folosesc date din Statele Unite. Studiile bazate pe date aferente firmelor europene 
au rezultate care le confirmă în general pe cele ale studiilor realizate cu date din Statele 
Unite. În acelaşi timp se remarcă o performanţă mai scăzută a multiplilor europeni, 
explicată prin eterogenitatea reglementărilor contabile şi fiscale din Europa, printr-o 
relevanţă mai mare a informaţiilor contabile publicate în Statele Unite şi printr-un  grad 
mai mare de eficienţă al pieţei de capital din Statele Unite.  
 

Cuvinte-cheie: evaluarea activelor; evaluare relativă; active comparabile; piaţa de 
capital. 
 

Clasificarea REL: 11B, 11F, 14I 
 

Evaluarea activelor reprezintă un demers obligatoriu care precede orice decizie 
inteligentă în alegerea investiţiilor, în stabilirea preţurilor de încasat sau de plătit pentru 
achiziţii şi fuziuni etc. În principiu se pot face evaluări rezonabile pentru majoritatea 
activelor şi aceleaşi principii fundamentale determină valoarea tuturor tipurilor de active 
(indiferent dacă unele active sunt mai uşor de evaluat decât altele, dacă detaliile evaluării 
diferă de la un activ la altul), fie acestea reale sau financiare(1). În general există trei abordări 
în evaluare (Damodaram, 2006, Capitolul 1, pp. 13-28): 

1) Evaluarea prin actualizarea cash flowurilor (engl. “Discounted cash flow 
valuation” - DCF), care asociază valoarea unui activ cu valoarea actualizată a cash 
flowurilor viitoare care se aşteaptă să fie generate de acesta. Această abordare este preferată 
în plan teoretic. Există trei modalităţi distincte de clasificare ale modelelor bazate pe 
actualizarea cash flowurilor:   

a) Abordări bazate pe principiul continuităţii activităţii (engl. „going concern 
valuation”) vs. abordări bazate pe active (engl. “asset based valuation”); 

b) Abordări care evaluează valoarea capitalului propriu vs. abordări pentru 
evaluarea firmei; 

c) Variaţii ale metodei DCF: cel mai utilizat model actualizează cash flowurile aşteptate 
la o rată de actualizare ajustată în funcţie de risc, un alt model separă cash flowurile în 
cash flowuri cu randament în exces (engl. „excess return cash flow”) şi cash flowuri 
cu randament normal (care asigură randamentul cerut ajustat la risc), iar abordarea 
valorii prezente ajustate (eng. „APV approach”) separă efectele asupra valorii ale 
finanţării prin datorii de valoarea activelor unei afaceri. 
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2) Evaluarea relativă (engl. „Relative valuation”) estimează valoarea unui activ 
prin raportarea la preţurile activelor comparabile în funcţie de o variabilă comună cum ar fi 
profiturile, cash flowul, valoarea contabilă, vânzările etc.; 

3) Evaluarea prin creanţe posible (engl. „contingent claim valuation”) foloseşte 
modele de evaluare a opţiunilor pentru a măsura valoarea activelor care au caracteristici 
similare cu ale opţiunii. 

Aceste abordări pot conduce la valori diferite în cazul aceluiaşi activ şi fiecare 
dintre ele este recomandată a se folosi în situaţii specifice.  

Evaluarea relativă presupune determinarea valorii unui activ pe baza preţurilor la 
care activele similare sunt evaluate de către piaţă. Această metoda conţine două componente 
(Damodaram, 2006, Capitolul 7): 

1) Standardizarea preţurilor, care se realizează în mod obişnuit prin transformarea 
preţurilor în multiplii unor variabile comune. Aceaste variabile (determinaţi de valoare - 
engl. „value drivers”) depind de tipul activelor analizate. Pentru acţiunile tranzacţionate 
public se apelează de obicei la profituri (EPS, EBITDA), valoare contabilă (sau costul de 
înlocuire a activelor firmei) şi venituri (vânzări) (2). 

2) Găsirea de active similare, care este dificil de realizat pentru acţiuni în condiţiile 
în care afacerile diferă între ele prin risc, potenţial de creştere şi cash flowuri. 

Evaluarea relativă presupune parcurgerea următoarelor etape: 1) găsirea unor active 
comparabile care au preţuri stabilite pe piaţă; 2) scalarea preţurilor de pe piaţa la o variabilă 
comună pentru a genera preţuri standardizate comparabile, care, în cazul acţiunilor, 
presupune transformarea valorii de piaţă a capitalului propriu sau a firmei în multipli bazaţi 
pe profituri, valoare contabilă şi venituri; 3) ajustarea pentru diferenţele între active când se 
compară valorile standardizate; 4) construirea unui preţ standardizat sintetic pentru activele 
comparabile identificate (multiplu reprezentativ) pentru care se apelează la media armonică, 
media aritmetică, mediană etc.; 5) determinarea valorii activului analizat prin multiplicarea 
variabilei comune a activului evaluat cu preţul standardizat sintetic. 

Deşi abordarea prin actualizarea cash flowurilor este studiată cu prioritate şi 
considerată în teorie drept cea mai performantă abordare, evaluarea relativă este foarte 
populară în plan practic, pentru majoritatea activelor apelându-se la aceasta. Damodaram 
arată că majoritatea rapoartelor de cercetare pentru acţiuni sunt bazate pe multipli (P/E, 
EV/EBIT, Preţ/Vânzări etc.) (Damodaram, 2006, Capitolul 7, p. 2). Conform autorului 
menţionat anterior, într-un studiu asupra a 550 de rapoarte de cercetare pentru acţiuni 
publicate de bănci de investiţii din Statele Unite, Europa şi Asia în prima parte a anului 2001 
s-a constatat faptul că raportul dintre evaluările relative şi evaluările prin actualizări este de 
aproape 10 la 1. Bonadurer (2003)(3) menţionează  concluzia dintr-un raport Morgan Stanley 
Dean Witter apărut în 1999 conform căreia doar 20% din analizele acţiunilor se 
concentrează asupra metodei cash flowurilor actualizate, în timp ce un procent mult mai 
ridicat utilizează diferiţi multipli bazaţi pe profituri. De asemenea, Fernandez (2001) 
prezintă cele mai răspândite metode folosite de analiştii de la Morgan Stanley Dean Witter 
pentru evaluarea companiilor europene şi, printre acestea, evaluarea prin multipli ocupă trei 
locuri din primele patru (1.PER, 2.EV/EBIT, 4.EV/EG), în timp ce evaluarea prin 
actualizarea cash flowurilor se situează doar pe locul cinci (Fernandez, 2001, p. 2). 

Popularitatea de care se bucură evaluarea prin multipli se datorează următoarelor 
motive (Damodaram, 2006, Capitolul 7, pp. 3-4): 1) consumă mai puţin timp şi resurse decât 
evaluarea prin actualizarea cash flowurilor; 2) este mai uşor de vândut; 3) este mai uşor de 
apărat; 4) reflectă starea curentă a pieţei. Totuşi aceste puncte tari reprezintă totodată, în 
viziunea aceluiaşi autor, şi puncte slabe: 1) rapiditatea metodei poate conduce la 
inconsistenţa valorii, care poate să nu ţină cont de variabile esenţiale cum ar fi riscul, 
creşterea sau cash flowul potenţial; 2) faptul că acest tip de evaluare reflectă starea pieţei 
conduce la supraevaluare atunci când piaţa supraevaluează companiile similare şi la 
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subevaluare în situaţia inversă; 3) lipsa de transparenţă în privinţa ipotezelor face ca 
multiplii să fie vulnerabili la manipulări. 

Conform Goedhart, Koller şi Wessels (2005), o analiză atentă a comparaţiei multiplilor 
unei companii cu cei ai altor companii poate fi utilă în realizarea previziunilor necesare pentru 
aplicarea abordării cash flowurilor actualizate şi, implicit, poate creşte acurateţea evaluărilor 
DCF aferente. Executată corespunzător, o astfel de analiză poate ajuta o companie să realizeze 
teste de stress(4) pentru previziunile acesteia privind cash flowurile, să înţeleagă diferenţele 
dintre performanţa sa şi cele ale competitorilor şi să aprecieze dacă poziţionarea strategică a 
companiei permite crearea de mai multă valoare în comparaţie cu ceilalţi jucători din industrie. 
O analiză a multiplilor poate, de asemenea, să genereze înţelegerea factorilor cheie care creează 
valoare într-o industrie (Goedhart, Koller şi Wessels, 2005, p. 7). 

Definiţia generală a multiplilor(5) permite utilizarea unei varietăţi de multipli. Pentru 
a analiza caracteristicile specifice ale multiplilor, Schreiner şi Spremann (2007) au utilizat o 
schemă de clasificare bifuncţională aşa cum este prezentată în tabelul 1 (Schreiner şi 
Spremann, 2007, p. 25). Prima dimensiune se referă la numărătorul raportului care defineşte 
multiplul şi face distincţia între multiplii de evaluare ai capitalului propriu şi cei de evaluare 
ai entităţii. Prima categorie menţionată este bazată pe preţul acţiunii, în timp ce a doua are la 
bază valoarea firmei. Originea determinantului de valoare (a variabilei comune) constituie 
principalul criteriu de diferenţiere pentru cea de-a doua dimensiune a schemei de clasificare, 
conform căreia distingem: 1) flux de acumulare (engl. „accrual flow”), 2) valoare contabilă, 
3) cash flow, 4) multiplii aferenţi cunoştinţelor şi 5) multiplii previzionali (engl. „forward 
looking multiples”).   

Tabelul 1 
Clasificarea multiplilor 

 Multipi tradiţionali/ istorici (engl. “traditional/ trailing 
multiples”) 

 Multipli „flux 
de 

acumulare” 

Multipli 
„valoarea 
contabilă” 

Multipli „cash 
flow” 

Multipli 
alternativi 

Multipli 
previzionali 

Mu
ltip

li d
e e

va
lua

re
 a 

ca
pit

alu
lui

 pr
op

riu
 

P/SA 
P/GI 

P/EBITDA 
P/EBIT 
P/EBT 

P/E 
 
 

P/TA 
P/IC 
P/B 

 

P/OCF 
P/D 

 

P/(EBIT+R&D) 
P/(EBIT+AIA) 
P/(EBIT+KC) 
P/(E+R&D) 
P/(E+AIA) 
P/(E+KC) 

 

P/SA 1 
P/SA 2 

P EBITDA 1 
P/EBITDA 2 

P/EBIT 1 
P/EBIT 2 
P/EBT 1 
P/EBT 2 

P/E 1 
P/E 2 

Mu
ltip

li d
e 

ev
alu

ar
e a

 
en

tită
ţii 

EV/SA 
EV/GI 

EV/EBITDA 
EV/EBIT 

EV/TA 
EV/IC 

EV/OCF 
 

EV/(EBIT+R&D) 
EV/(EBIT+AIA) 
EV/(EBIT+KC) 

EV/SA 1 
EV/SA 2 

EV/EBITDA 1 
EV/EBITDA 2 

EV/EBIT 1 
EV/EBIT 2 

Notă: P = preţul (acţiunii)/capitalizarea bursieră, EV = valoarea firmei, SA = vânzări/venituri, GI = 
profitul brut, EBITDA = profitul înainte de dobândă, impozite şi amortizare, EBIT = profitul înainte de 
dobândă şi impozite, EBT = profitul înainte de impozite, E = profit/profitul net disponibil pentru 
deţinătorii de acţiuni comune, TA = active totale, IC = capitalul investit, B = valoarea contabilă a 
acţiunilor comune, OCF = cash flow operaţional, D = dividend (în numerar), R&D = cheltuieli cu 
cercetarea şi dezvoltarea, AIA = amortizarea activelor necorporale, şi KC = costurile aferente 
cunoştinţelor = R&D + AIA. Multiplii „forward-looking” sunt bazaţi pe previziunile medii ale analiştilor 
pentru următorii doi ani (1 = un an, 2 = doi ani) furnizate de I/B/E/S. Multiplii prezentaţi în cadrul acestei 
scheme de clasificare în două dimensiuni sunt doar o selecţie din universul de multipli posibili, dar orice 
multiplu poate fi inclus în această schemă.  
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În ciuda utilizării extinse a multiplilor, există opinia conform căreia multiplii 
constituie subiectul a surprinzător de puţine studii (Bohjraj, Lee, 2001, p. 1, Schreiner, 
Spremann, 2007, p. 2). Liu, Nissim şi Thomas (2002) observă că există puţine lucrări de 
cercetare publicate în literatura de specialitate care să documenteze performanţa absolută 
(performanţa evaluării în raport cu preţul observat pe piaţă) şi relativă (performanţa 
evaluărilor comparate între ele) a diferiţilor multipli (Liu, Nissim, Thomas, 2002, p 138). 
Conform aceluiaşi studiu, în timp ce cărţile din domeniul evaluării (Copeland, Koller, 
Murrin (1994), Damodaram (1996)6) şi Palepu, Healy şi Bernard (2000)(7)) alocă spaţiu 
considerabil pentru prezentarea multiplilor, cele mai multe lucrări publicate care studiază 
multiplii examinează un set limitat de firme-ani şi consideră doar un subset de multipli, cum 
ar fi cei bazaţi pe profituri şi pe EBITDA. 

Un curent în cercetarea multiplilor se concentrează asupra acurateţii multiplilor, a 
abilităţii evaluărilor bazate pe multipli de a aproxima preţurile observate pe piaţă ale 
acţiunilor. Din acest punct de vedere, în general s-a constatat faptul că multiplii bazaţi pe 
profituri conduc la estimări caracterizate printr-o acurateţe mai mare decât cele determinate 
de multiplii bazaţi pe valoarea contabilă şi vânzări, că multiplii calculaţi pe baza 
previziunilor analiştilor au performanţe mai bune decât multiplii bazaţi pe date istorice şi că 
media armonică conduce la estimări mai precise decât cele determinate de folosirea mediei 
aritmetice sau a medianei (Dittmann, Weiner, 2005, p. 2).  

Un alt curent în cercetarea multiplilor studiază criteriile de alegere ale firmelor 
comparabile. Apartenenţa la o industrie (definită prin primele trei cifre ale codurilor SIC) 
sau combinaţia dintre rentabilitatea capitalului propriu (ca măsură a creşterii) şi activele 
totale (ca înlocuitor pentru risc) reprezintă criterii eficiente de selecţie pentru metoda de 
evaluare prin multiplul P/E (Alford, 1992, p. 106). Un alt studiu concluzionează că, în cazul 
metodelor de evaluare prin P/E şi P/B, cel mai eficient criteriu de selecţie este bazat pe 
combinaţia dintre apartenenţa la industrie şi rentabilitatea capitalului propriu, iar în cazul 
metodei de evaluare combinate prin P/E şi P/B este suficient doar criteriul apartenenţei la 
industrie (Cheng, McNamara, 2000, p. 349). Bhojraj şi Lee (2000, p. 22) obţin rezultate 
superioare celor determinate în urma folosirii criteriilor apartenenţei la industrie şi al 
mărimii, alegând companii pe baza caracteristicilor privind profitabilitatea, creşterea şi 
riscul, printru-un multiplu „warranted” pe care l-au construit. Goedhart, Koller şi Wessels 
(2005) recomandă alegerea de firme comparabile care au perspective similare privind ROIC 
(engl. „Return On Invested Capital”)(8) şi ratele de creştere, acesta fiind unul dintre 
principiile care pot ajuta companiile să aplice multiplii corespunzător (Goedhart, Koller, 
Wessels, 2005, p. 8). 

Trebuie remarcat faptul că există un număr redus de studii în domeniul evaluării 
prin multipli care au folosit date de pe pieţele de capital europene, marea majoritate a 
studiilor fiind realizate cu date din Statele Unite. Am identificat ca analizând date aferente 
firmelor europene (exclusiv sau parţial) studiile realizate de: Hermann şi Richter (2003), 
Dittmann şi Weiner (2005), Schreiner şi Spremann (2007) şi Liu, Nissim şi Thomas (2007). 

Hermann şi Richter (2003) realizează, pe baza unui proces binomial şi a unei 
abordări de evaluare neutre la risc, testarea empirică a opţiunilor în privinţa a trei provocări 
majore în implementarea evaluării prin multipli, şi anume cele legate de: alegerea unei baze 
de referinţă (determinant de valoare) potrivite, a metodei de selecţie a companiilor 
comparabile şi de alegerea  estimatorului statistic potrivit pentru multipli. Eşantionul 
analizat a constat în firmele cu cea mai mare capitalizare(9) de pe pieţele de capital din 
Statele Unite şi Europa(10) (firmele din sectorul serviciilor financiar sunt excluse din 
eşantion), numărul acestora fiind de 645 în 1997, 665 în 1998 şi 664 în 1999. Multiplii 
pentru aceste companii sunt construiţi utilizând capitalizarea de piaţă totală din ultima zi de 
tranzacţionare a lunii martie din anii supuşi analizei impărţită la indicatorul contabil al 
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anului anterior. Autorii examinează câteva metode de selecţie a firmelor comparabile, şi 
anume: 1) PIAŢA: Această metodă selectează toate companiile din eşantion, mai puţin 
compania evaluată; 2) IND: Această metoda utilizează codurile SIC(11) pentru industrii ca 
mod de clasificare pentru apartenenţa la o industrie; 3) FUND: Această metodă ignoră 
apartenenţa la industrie şi selectează firmele pe baza factorilor fundamentali: a) creşterea, 
măsurată prin rata de creştere ajustată la risc (media geometrică a ratei anuale de creştere a 
vânzărilor din ultimii 4 ani), şi b) profitabilitatea, măsurată prin ROE actuală. O companie 
este considerată comparabilă dacă cei doi factorii fundamentali menţionaţi deviază cu mai 
puţin de 30% de valoarea factorilor companiei analizate. 4) FUNDP: Metoda similară cu 
FUND, cu excepţia faptului că ratele de creştere pe termen lung pentru diferitele baze de 
evaluare sunt estimate uniform prin previziunile combinate ale analiştilor de creştere pe 
termen lung (5 ani) ale EPS din I/B/E/S. 5) FUNDINDP: Această metodă alege firmele din 
aceiaşi industrie şi, în plus, asigură controlul pentru factorii fundamentali (cu previziunile 
I/B/E/S ca aproximări pentru ratele de creştere pe termen lung). De această dată intervalul de 
deviaţie acceptabil este lărgit la 50%. 

Compararea multiplilor în funcţie de diferitele baze de referinţă sugerează folosirea 
profiturilor ca o măsura de performanţă cu un înalt grad de agregare. În opinia lui Hermann 
şi Richter (2003, p. 217): „Multiplii bazaţi pe valoarea contabilă, pe capitalul investit sau pe 
vânzări conduc în general la o acurateţe a evaluării mult mai mică decât multiplii bazaţi pe 
profituri, dacă nu se asigură controlul pentru ratele de creştere şi profitabilitate. Multiplii 
bazaţi pe vânzări par aproape lipsiţi de sens dacă comparaţiile sunt bazate doar pe 
apartenenţa la industrie. După selectarea companiilor comparabile pe baza factorilor de 
control în locul apartenenţei la industrie, acurateţea predicţiilor creşte, dar se menţine mai 
scăzută decât aceea a predicţiilor realizate cu ajutorul multiplilor bazaţi pe profituri.”  
Rezultate empirice complete obţinute de autori sunt prezentate în tabelul 2 (Hermann, 
Richter, 2003, p. 209). 

 
Tabelul 2 

Compararea multilplilor în funcţie de diferite baze de referinţă 
Erori de predicţie absolute* Multiplu 

PIATA IND FUND FUNDP FUNDINDP 
PEq/E 0,365 0,334 0,333 0,287 0,293 
PEnt/EBIAT 0,391 0,341 0,329 0,302 0,313 
PEq/BE 0,487 0,432 0,347 0,317 0,322 
PEnt/EBIDAAT 0,462 0,372 0,351 0,324 0,329 
PEnt/IC 0,519 0,455 0,357 0,335 0,349 
PEnt/S 0,709 0,530 0,367 0,357 0,361 
* Erorile de predicţie sunt calculate ca medie aritmetică a celor trei erori mediane din cei trei ani de observaţie. 

Notă: E= profitul net, BE= valoarea contabilă a capitalului propriu, IC= capitalul investit, EBIAT= 
profitul înainte de dobânzi şi după impozite, EBIDAAT= profitul înainte de dobândă, amortizare şi 
depreciere, după impozite, PEq = preţul capitalului propriu, PEnt = preţul firmei. 

 
Studiul arată că pot fi obţinute predicţii cu o acurateţe considerabil mai mare dacă 

selecţia firmelor comparabile este bazată pe factori fundamentali în locul clasificărilor SIC. 
De exemplu, mediana multiplilor PEq/E aferenţi seturilor de firme selectate exclusiv pe baza 
previziunilor I/B/E/S pentru creşterea profiturilor pe termen lung şi ROE (adică selectate 
prin metoda FUNDP) conduce la erori de predicţie semnificativ mai mici decât cele ale 
abordării tradiţionale bazată pe coduri SIC (adică selectate prin metoda IND). Autorii 
subliniază următoarele (Hermann, Richter, 2003, p. 217): „Mai mult, controlul suplimentar 
al apartenenţei la industrie nu creşte precizia multiplilor din diferite industrii controlaţi din 
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punctul de vedere al performanţei. Acest fapt conduce la concluzia că apartenenţa la 
industrie (cel puţin atunci când pentru aceasta se utilizează ca aproximare codurile SIC) nu 
conţine informaţii superioare celor pentru care este realizat deja controlul prin utilizarea 
factorilor obţinuţi pe cale teoretică. Observaţia este robustă faţă de  variaţii în industrie, anul 
de observaţie şi baza de referinţă şi chiar faţă de aproximări mai puţin sofisticate pentru 
creşterea profiturilor, cum ar fi ratele de creştere istorică ale vânzărilor.”  

În privinţa alegerii unui estimator statistic potrivit, rezultatele empirice ale studiului 
arată că media aritmetică conduce la performanţe scăzute şi supraestimează în mod constant 
preţul de piaţă potenţial. În mod surprinzător pentru autori(12), media armonică conduce la 
aceleaşi performanţe scăzute atragând în mod regulat subestimarea preţului potenţial de pe 
piaţă. Mediana reprezintă de departe cel mai bun estimator al preţului potenţial de pe piaţă.  

O observaţie interesantă a studiului Hermann şi Richter (2003) este că limitarea la 
piaţa de capital a Statelor Unite conduce la o îmbunătăţire suplimentară a acurateţii 
evaluării, iar acest efect nu se observă dacă analiza este limitată la piaţa germană. Această 
situaţie este considerată ca fiind posibil să fie explicată datorită pieţelor de capital mai 
eficiente din Statele Unite sau datorită unei relevanţe mai  ridicate a datelor contabile din 
Statele Unite în comparaţie cu cele europene sau unei combinaţii a ambilor factori.  

Dittmann şi Weiner (2005) investighează metoda de selecţie a firmelor comparabile 
care generează cele mai precise estimări în cazul evaluării companiilor europene cu 
multiplul EV/EBIT. Eşantionul analizat de autori cuprinde un număr de 67.433 observaţii 
firme-ani din 29 din cele 30 state membre OECD, observaţii efectuate în perioada 1993 – 
2002. Studiul compară cele cinci reguli de selecţie propuse de Alford (1992)(13) pe un 
eşantion de firme din 16 ţări (15 state membre ale Uniunii Europene şi Statele Unite). 
Această proiectare a cercetării permite a se verifica dacă rezultatele obţinute în studiile 
anterioare pentru Statele Unite sunt valabile şi în statele europene şi dacă acestea sunt stabile 
în timp. Deoarece statele europene sunt mult mai mici decât Statele Unite, autorii analizează 
şi din ce grup de ţări trebuie selectate firmele comparabile, fiind studiate următoarele 
variante: firmele din aceeaşi ţară, din aceeaşi regiune (cele 15 state membre UE-15 sau 
pentru SUA statele membre NAFTA) sau din toate statele OECD. 

Analiza din studiul realizat de Dittmann şi Weiner (2005) a obţinut două rezultate 
principale relevante pentru evaluarea firmelor în practică. În primul rând, alegerea firmelor 
comparabile din aceeaşi industrie (aşa cum sunt aproximate de codurile SIC) se dovedeşte a 
fi suboptimală pentru toate ţările. În locul acestei reguli, aceste firme ar trebui alese pe baza 
asemănării din punctul de vedere al rentabilităţii activelor (ROA). Pentru SUA, Marea 
Britanie şi Irlanda, această metodă de selecţie poate fi îmbunătăţită în mod suplimentar prin 
selectarea firmelor care sunt cele mai asemănătoare din punctul de vedere al ROA şi 
activelor totale. În al doilea rând, analiza a relevat faptul că firmele comparabile din Statele 
Unite, Marea Britanie, Danemarca şi Grecia ar trebui alese doar din aceeaşi ţară. Pentru 
celelalte ţări europene, estimările sunt mai precise când alegerea este făcută din statele 
EU-15 sau din cele 30 de state membre OECD.  

Schreiner şi Spremann (2007) examinează acurateţea mai multor tipuri de multipli 
pe piaţa europeană a acţiunilor pe baza unui eşantion de 592 firme incluse în indicele DOW 
JONES STOXX 600 analizate în perioada 1996 - 2005. Aceştia au constatat că în general 
multiplii aproximează valorile de piaţă rezonabil de bine, erorile absolute medii fiind mai 
mici de 30 de procente, iar fracţiile erorilor sub 15 procente mai mari de 30 de procente 
pentru majoritatea multiplilor. În termeni de acurateţe relativă, rezultatele studiului arată că: 
1) multiplii de evaluare ai capitalului propriu au performanţe superioare multiplilor de 
evaluare ai firmei, 2) multiplii legaţi de cunoştinţe au o acurateţe mai mare decât multiplii 
tradiţionali în industriile bazate pe ştiinţă(14), 3) multiplii previzionali, în special P/E 
previzionat pe doi ani, au performanţe superioare multiplilor istorici(15).  
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Rezultatele sunt confirmate prin testarea unui set de date din Statele Unite constând  
dintr-un eşantion de 500 de firme incluse în indicele S&P 500 urmărite în aceiaşi perioadă. Un 
aspect care rezultă pentru eşantionul din Statele Unite este că informaţia contabilă are o valoare 
mai relevantă pe pieţele de capital din Statele Unite decât oriunde altundeva în lume(16). Eroarea de 
evaluare absolută mediană, respectiv fracţia erorilor de evaluare mai mici de 15%, pentru 
universul de multipli referitori la capitalul propriu din studiu este în medie cu 10 % mai mică, 
respectiv cu 8,9 % mai mare, pentru eşantionul din Statele Unite faţă de eşantionul european. O 
primă explicaţie furnizată de autorii studiului pentru avantajul performanţelor eşantionului din 
Statele Unite se referă la eterogenitatea reglementărilor contabile şi fiscale din Europa, iar o a doua 
explicaţie are în vedere cererea pentru informaţii contabile publicate cu relevanţă asupra valorii 
mai mare în sistemele financiare orientate către acţiuni şi piaţa (de exemplu, Statele Unite) decât 
aceea din sistemele orientate spre datorii şi bănci (de exemplu, Germania şi Franţa), deoarece 
băncile au în mod tipic acces direct la informaţiile privind firmele. O altă explicaţie a 
performanţelor superioare ale pieţelor din Statele Unite pusă la dispoziţie de autori este legată de 
gradul mai înalt de eficienţă a pieţei de capital din Statele Unite.   

Liu, Nissim şi Thomas (2007) compară performanţele evaluării multiplilor bazaţi 
pe profit, din punctul de vedere al apropierii de preţurile tranzacţionate, cu performanţele 
multiplilor bazaţi pe două măsuri ale cash flowului – cash flow operaţional şi dividende – 
pentru un eşantion extins de companii extras din 10 pieţe naţionale. Autorii studiului au 
descoperit că, deşi trecerea de la numere raportate la previziuni conduce la îmbunătăţirea 
performanţei cash flowurilor, această trecere îmbunătăţeşte performanţa profiturilor într-o 
măsură mai mare. Previziunile EPS reprezintă măsuri sintetice mai bune ale valorii decât 
previziunile cash flowului operaţional în toate cele cinci ţări examinate(17) şi această 
superioritate relativă a fost observată în cele mai multe dintre industrii. Comparând 
dividendele cu profiturile pentru un eşantion obţinut din şapte ţări(18) autorii au găsit, din 
nou, că previziunea profiturilor a constituit o mai buna măsură sintetică a valorii decât 
previziunile dividendelor în toate ţările şi în cele mai mult industrii şi că trecerea de la 
cifrele raportate la previziuni a îmbunătăţit performanţa mai mult pentru profituri decât 
pentru dividende. În ansamblu, studiul concluzionează că rezultatele obţinute sugerează 
preferarea multiplilor bazaţi pe profituri deoarece evaluările realizate cu aceştia au o 
acurateţe remarcabilă pentru majoritatea companiilor (Liu, Nissim, Thomas, 2007, p. 66).   

În concluzie, evaluarea prin multipli reprezintă metoda de evaluare a acţiunilor 
preferată în practică în ciuda accentului pus în teorie pe evaluarea prin actualizarea cash 
flowurilor. Trebuie ţinut cont de faptul că aplicarea metodei fără o selecţie atentă atât a 
multiplului folosit în evaluare, cât şi a metodei de selecţie a firmelor comparabile incluse în 
calculul multiplului folosit în evaluare poate conduce la rezultate nesatisfacătore. În ciuda 
utilizării extinse în practică a multiplilor, au apărut doar puţine studii în lumea academică în 
care atenţia să se concentreze asupra acestei metode, marea majoritate a acestora folosind 
date din Statele Unite. Studiile care au la bază date privind firmele europene sunt puţine. Din 
compararea rezultatelor acestora cu cele ale studiilor efectuate cu datele din Statele Unite se 
observă în general o confirmare reciprocă a rezultatelor din cele două surse. În acelaşi timp 
se conturează performanţe mai scăzute pentru multiplii europeni în comparaţie cu multiplii 
din Statele Unite, explicate printr-un grad mai mare de eficienţă a pieţelor de capital din 
Statele Unite, o relevanţă mai mare a informaţiilor contabile publicate în Statele Unite şi 
prin eterogenitatea reglementărilor  contabile şi fiscale din Europa.  

 
Note 

(1)  Aceasta este premisa de la care porneşte Damodaram (2006, Capitolul 1, p.1). 
(2) O altă categorie de variabilă comună este reprezentată de măsuri specifice firmelor  

dintr-un sector, de exemplu pentru firmele de cablu numărul de abonaţi. 
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(3)  Bonadurer, W., „Valuation by multiples” University of St. Gallen, Swiss Institute of 
Banking and Finance, 2003, p. 7. 

(4) Tehnica de simulare folosită pentru a determina reacţia unei variabile în cazul a 
diferite scenarii. 

(5) Penman, în „Financial Statement Analysis and Security Valuation.” ediţia a doua, 
New York, McGraw-Hill, 2004, defineşte un multiplu (de piaţă) ca fiind raportul dintre o 
variabilă privind preţul de pe piaţă (cum ar fi preţul acţiunii, capitalizarea de piaţă sau 
întreaga valoare a întreprinderii) şi un determinant de valoare fundamental (cum ar fi 
profiturile, veniturile sau forţa de muncă) al unei firme (Schreiner, Spremann, 2007, p. 4). 

(6) după Damodaram, A., 1996, Damodaram on valuation, Wiley, New York. 
(7) conform cu Palepu, K.G., Healy, P.M., Bernard, V.L., 2000,  Business Analysis and 

Valuation Using Financial Statements, ediţia a doua , South-Western, Cincinnati, OH. 
(8)  Ecuaţia generală pentru ROIC este = (Profit net – Dividende totale)/Capital Total. 

Capitalul total include datoriile pe termen lung, acţiunile comune şi cele preferenţiale. 
(9) Autorii justifică apelarea la firme mari deoarece, având în vedere tranzacţionarea 

mai intensă a acestora, se aşteaptă la un  conţinut informaţional mai ridicat al preţurilor de 
piaţă ale acţiunilor acestora. 

(10) Companiile din Europa sunt în principal din zona EURO şi din Elveţia, Marea 
Britanie, Norvegia, Suedia şi Danemarca. 

(11) Codurile SIC (engl. „Standard Industrial Classification”) reprezintă o serie standard 
de coduri de 4 cifre creată de guvernul Statelor Unite în 1937 pentru clasificarea activităţilor 
economice. 

(12) Acest rezultat este în contradicţie cu rezultatele obţinute de Beatty, Riffe şi 
Thompson (1999), Baker şi Ruback (1999) şi Liu, Nissim şi Thomas (2002), dar este în 
conformitate cu rezultatul raportat de către Schreiner şi Spearmann (2007, p. 11), care indică 
superioritatea medianei faţă de media armonică şi faţă de o combinaţie dintre mediană şi 
media armonică în proporţie de 50% - 50%. 

(13) Regulile de selecţie a firmelor comparabile din acest studiu sunt următoarele: 
PIAŢA se referă la folosirea întregului grup de firme comparabile, INDUSTRIA se referă la 
un algoritm care selectează firmele comparabile din aceeaşi industrie conform codurilor 
SIC, ROA reprezintă un algoritm care selectează cele 2% companii din grupul de firme 
comparabile al căror ROA este cel mai apropiat în termeni absoluţi de cel al firmei analizate, 
TA se referă la un algoritm care selectează 2 % (sau cinci) cele mai asemănătoare firme din 
punctual de vedere al activelor totale, ROA&TA reprezintă un algoritm care selectează 
firmele la intersecţia a 14% dintre cele mai apropiate firme din punct de vedere al ROA de 
firma evaluată şi 14% dintre cele mai apropiate firme din punct de vedere al activelor totale 
de firma evaluată. 

(14)  Definiţia industriilor bazate pe cunoştinţe utilizată în studiul prezentat include: 
petrol şi gaze, materiale de bază, industria, sănătatea, telecomunicaţiile, utilităţile şi 
tehnologia. 

(15) Acelaşi rezultat este obţinut şi în cercetările empirice bazate pe date din Statele 
Unite realizate de către Kim şi Ritter (1999) şi Liu, Nissim şi Thomas (2002). 

(16)  Acest fenomen a fost observat şi de către Ali Ashiq şi Lee-Seok Hwang în studiul 
acestora, „Country specific factors related to financial reporting and the value relevance of 
accounting data”, Journal of Accounting Research 38, 2000. 

(17) Australia, Franţa, Hong Kong, Taiwan şi Marea Britanie. 
(18)  Australia, Franţa, Germania, Hong Kong, Japonia, Africa de Sud şi Marea Britanie. 
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Rezumat. Una dintre consecinţele procesului de liberalizare financiară o constituie 
pătrunderea în sectorul bancar a noi competitori, fapt ce sporeşte iniţiativele instituţiilor de 
credit de a se angaja în activităţi mai riscante, care să le ofere o remunerare substanţială şi să 
asigure menţinerea/majorarea cotei de piaţă. În acest context, performanţa conducerii şi a 
managementului devine un factor esenţial pentru profitabilitatea şi reputaţia unei instituţii de 
credit. Pentru a evalua capacitatea managementului de a gestiona eficient activitatea bancară, 
în prezentul studiu am testat opt combinaţii de variabile de input şi output. Prin această 
analiză ne-am propus să identificam dacă există o variabilă care are un  impact puternic 
asupra eficienţei de ansamblu a instituţiilor de credit şi asupra căreia managementul ar trebui 
să exercite un control sporit. Rezultatele obţinute au indicat că numai modelul cel mai complet, 
ce reuneşte principalele variabile care trebuie să facă obiectul unei monitorizări permanente, 
poate influenţa semnificativ performanţa instituţiei de credit. 

 
Cuvinte-cheie: calitatea managementului; metode de analiză; eficienţa organizării 

bancare; clasificare bancară; categorie de eficienţă. 
 
Clasificare REL: 11 C, 10 J 
 
Introducere  
Performanţa managementului poate fi interpretată ca fiind un factor cheie pentru 

desfăşurarea unei activităţi durabile deoarece reflectă capacitatea conducerii executive de a 
identifica, cuantifica şi controla riscurile inerente activităţii bancare, dar şi de a administra 
eficient activele bancare. În ultimă instanţă, este elementul de diferenţiere între o instituţie 
de credit ce devine insolvabilă şi o alta care îşi continuă activitatea, ambele confruntându-se 
cu factori perturbatori identici.  

Literatura de specialitate propune trei metode pentru cuantificarea eficienţei:      
• Metoda ratelor, ce presupune evaluarea unor indicatori, fără a oferi însă o 

imagine de ansamblu asupra eficienţei unei entităţi economice. Este specifică analizelor 
caracterizate printr-un singur input şi un unic output. 

• Metode parametrice de tipul Stochastic Frontier Approach (SFA), Thick Frontier 
Approach (TFA) şi Distribution Free Approach (DFA). Aceste abordări cuantifică eficienţa 
economică şi presupun alegerea optimă a nivelului şi structurii variabilelor de input şi 
output pe baza reacţiilor la modificarea preţurilor pieţei. Obiectivul eficienţei economice 
este de a minimiza costul sau de a maximiza profitul. Eficienţa economică presupune 
coexistenţa eficienţei tehnice şi a alocării eficiente.  

• Metode nonparametrice ce includ Data Envelopment Analysis (DEA) şi Free 
Disposal Hull (FDH), utilizate pentru a oferi o dimensiune cantitativă a eficienţei tehnice. 
Aceasta presupune minimizarea valorii inputurilor pentru un nivel dat al outputurilor sau 
maximizarea outputurilor în condiţiile menţinerii constante a inputurilor.  
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Prin acest studiu ne-am propus să cuantificăm eficienţa managementului a cinci 
instituţii de credit privatizate sau cu capital privat autohton prin intermediul metodei DEA(1). 
Prima parte cuprinde o prezentare succintă a metodei DEA. În partea a doua am propus 8 
modele de tip multi input-multi output care au fost analizate comparativ, atât prin prisma 
randamentelor constante de scală, cât şi prin randamentele variabile de scală, astfel încât să 
identificăm mixul optim de variabile input-output care au cel mai mare impact asupra 
eficienţei organizării activităţii bancare. În partea a treia, ţinând cont de estimările obţinute 
pentru eficienţa tehnică şi pentru cea de scală, cele cinci instituţii de credit analizate au fost 
clasificate în şase categorii de eficienţă. Ultima parte a studiului prezintă concluziile şi oferă 
o sugestie pentru cercetarea viitoare. 

 
1. Data Envelopment Analysis – abordare generală 

 
Data Envelopment Analysis are la bază o tehnică de programare liniară ce nu 

necesită definirea unei relaţii funcţionale între variabilele de input şi output.  
Spre deosebire de abordările statistice, caracterizate printr-o tendinţă centrală, ce 

evaluează fiecare entitate comparativ cu o valoare medie, DEA(2) este o metodă de punct 
extrem ce compară fiecare entitate numai cu cei mai buni reprezentanţi. Prin urmare, oferă o 
măsură a eficienţei relative pentru fiecare unitate din setul considerat. Termenul de eficienţă 
relativă are conotaţii importante. Astfel, o entitate identificată ca fiind eficientă pentru un 
anumit set de date sau un grup de analiză se poate dovedi ineficientă dacă modificăm setul 
de date sau componenţa grupului. 

Entităţile analizate poartă denumirea de decision making units (DMU). Un DMU 
poate fi considerat eficient dacă se află pe frontiera eficientă, altfel spus dacă scorul de 
eficienţă generat de model este egal cu 1. Determinarea scorului de eficienţă individual 
presupune rezolvarea unei probleme de programare liniară pentru fiecare DMU. Astfel, 
eficienţa unui DMU ce utilizează n variabile input pentru a genera m outputuri este 
cuantificată ca raport între suma ponderată a outputurilor şi suma ponderată a inputurilor.  
 

   Eficienţa DMU j =  

unde        u1 = ponderea outputului 1 
               y1j = valoarea outputului 1, corespunzătoare DMUj 
                z1 = ponderea inputului 1 
               x1j = valoarea inputului 1, corespunzătoare DMUj. 

Setul de ponderi specific fiecărui DMU este soluţia optimă a unei probleme de 
optimizare liniară şi este selectat astfel încât să asigure maximizarea eficienţei unei entităţi. 
Această flexibilitate(3) a stabilirii ponderilor în cadrul metodei DEA permite ca fiecare DMU 
să deţină propriul set de ponderi, care să îl prezinte în cea mai favorabilă lumină. 

Modelele DEA pot fi clasificate în funcţie de două criterii: 
• Randamentele de scală (constante, crescătoare, descrescătoare) 
Se consideră că un DMU se confruntă cu randamente crescătoare de scală dacă 

majorarea tuturor inputurilor cu o valoare x antrenează o creştere a tuturor outputurilor cu o 
valoare mai mare decât x. În cazul randamentelor descrescătoare, majorarea outputurilor va 
fi mai redusă decât x, în timp ce randamentele constante presupun că o dublare a valorii 
inputurilor va fi urmată de o dublare a valorii outputurilor.  

Primul model DEA a fost creat de către Charnes, Cooper şi Rhodes în 1978 
(modelul CCR) având ca fundament randamentele constante de scală (CRS- constant returns 
of scale). Ulterior modelul a fost dezvoltat de către Banker, Charnes, Cooper în 1984 
(modelul BCC), care au utilizat randamentele variabile (VRS – variable returns of scale). 
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Implementarea modelului CCR este indicată atunci când toate DMU funcţionează la scală 
optimă. În condiţiile unei concurenţe imperfecte, a informaţiilor asimetrice, a 
constrângerilor de natură legală sau financiară, este indicată utilizarea modelului BCC ce 
permite alegerea unui randament variabil.  

• Orientarea modelului (input-oriented, output-oriented, non-oriented) 
Un model input-oriented reflectă măsura în care poate fi redusă valoarea 

variabilelor de input, fără a modifica nivelul outputului, în timp ce modelul output-oriented 
maximizează outputul, menţinând constant nivelul inputurilor. 

În ceea ce priveşte selectarea variabilelor ce vor constitui inputuri, respectiv outputuri, 
s-au conturat două abordări. În abordarea ce ţine cont de funcţia de intermediere datoriile 
(depozite, fonduri împrumutate, forţa de muncă) sunt considerate inputuri, iar activele bancare 
(creditele acordate, emisiunile de obligaţiuni) outputuri. Cea de-a doua abordare porneşte de la 
premisa că entitatea analizată este un producător. Prin urmare, inputurile sunt reprezentate de 
muncă şi capital, iar outputurile includ depozitele şi creditele acordate.  
 

2. Metodologia utilizată 
În acest studiu, selecţia variabilelor de input şi output a fost realizată în 

conformitate cu abordarea bazată pe funcţia de intermediere. În analiză au fost incluse cinci 
instituţii de credit reprezentative pentru sistemul bancar  românesc, ce au fost privatizate sau 
au un capital autohton privat. Pentru a asigura omogenitatea setului de date şi a nu 
distorsiona rezultatele finale au fost selectate acele bănci între care nu există diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte volumul resurselor utilizate şi al serviciilor oferite. Studiul 
a fost realizat pentru perioada cuprinsă între decembrie 2003- decembrie 2006, datele fiind 
preluate din rapoartele anuale ale instituţiilor de credit analizate.  

Orientarea modelului este de tip output deoarece scopul analizei este de a evidenţia în ce 
măsură pot fi optimizate rezultatele, prin menţinerea la un nivel dat a inputurilor. Excesul 
structural de lichiditate cu care s-a confruntat sistemul bancar în ultimul deceniu, dar şi 
intensificarea concurenţei au constituit principalele argumente în alegerea acestei orientări.  

Având în vedere specificul activităţii de intermediere, modelul iniţial cuprinde ca 
variabile de input depozitele clientelei şi alte surse de finanţare, în timp ce outputurile sunt 
reprezentate de volumul total al creditelor acordate clientelei şi venitul net din alte 
activităţi. Pentru a examina impactul riscului de credit, al activităţii extrabilanţiere, al 
cheltuielilor operaţionale şi al veniturilor nete din dobânzi asupra eficienţei activităţii 
bancare, au fost incluse în model variabile adiţionale.  

În modelul 2 au fost incluse, ca input suplimentar, cheltuielile operaţionale. 
Modelul 3 este o reestimare a modelului iniţial ce include ca output adiţional veniturile nete 
din dobânzi. În modelul 4 au fost incluse atât cheltuielile operaţionale,  cât şi veniturile nete 
din dobânzi, pentru a analiza influenţa simultană a celor doi factori. Modelul 5 introduce ca 
input suplimentar cheltuielile cu provizioane pentru deprecierea activelor. Pentru a evidenţia 
în ce măsură implicarea instituţiilor de credit în activităţile extrabilanţiere aduce un plus de 
eficienţă activităţii de ansamblu, a fost construit modelul 6, ce include ca variabilă de output 
valoarea nominală a elementelor extrabilanţiere. Modelul 7 reestimează modelul 4, 
introducând şi cheltuielile cu provizioane pentru deprecierea activelor. Modelul 8 
completează modelul 7 cu valoarea elementelor extrabilanţiere.  

Pentru fiecare model au fost estimate scorurile individuale de eficienţă atât sub 
ipoteza randamentelor constante de scală, cât şi prin randamente variabile de scală. Ulterior, 
am calculat scorul mediu anual (în fiecare an am înregistrat 5 observaţii) şi un scor general 
pentru fiecare model. Rezultatele obţinute sunt sintetizate în tabelele 1 şi 2.  
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Tabelul 1 
Scorul mediu anual crs 

Anul Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 
2003 1,13 1,103 1,050 1,026 1,032 1,074 1,027 1,02 
2004 1,32 1,154 1,170 1,037 1,227 1,219 1,008 1,005 
2005 1,3 1,124 1,186 1,034 1,167 1,224 1,017 1,007 
2006 1,132 1 1,113 1 1,067 1,075 1 1 

Scorul 
general 1,220 1,095 1,129 1,024 1,123 1,147 1,013 1,008 

 
Tabelul 2 

Scorul mediu anual vrs 
Anul Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 
2003 1,011 1,004 1,011 1,004 1,011 1,011 1,004 1,004 
2004 1,1 1,041 1,044 1,008 1,093 1,080 1 1 
2005 1,117 1,063 1,066 1,021 1,128 1,097 1,003 1,010 
2006 1,028 1 1,028 1 1,028 1 1 1 

Scorul 
general 1,064 1,027 1,037 1,008 1,065 1,047 1,002 1,003 

În accepţiunea orientării pe maximizarea outputurilor, am considerat că cel mai 
eficient model, altfel spus, combinaţia input-output care permite atingerea unui standard de 
performanţă guvernat de cele mai bune practici, este cea al cărei scor de eficienţă este cel 
mai apropiat de 1. Un scor de eficienţă egal cu 1 desemnează o bună calitate a 
managementului, instituţia de credit situându-se pe frontiera eficientă. Scorurile ce depăşesc 
valoarea 1 indică o ineficienţă în optimizarea outputului.  

Analizând valorile obţinute pentru scorul general, se observă că în cazul randamentelor 
constante modelul 8 înregistrează cea mai mică valoare (1,008), fiind deci cel mai apropiat de 
frontiera eficientă. În cazul randamentelor variabile au fost identificate două modele ce au scoruri 
aproximativ egale: modelul 7, cu un scor general de 1,002, şi modelul 8, cu 1,003. Cum modelul 8 
este o reestimare a modelului 7, introducând ca variabilă adiţională valoarea nominală a 
elementelor extrabilanţiere, putem afirma că variabila menţionată nu are un impact semnificativ 
asupra eficienţei individuale. La aceeaşi concluzie a ajuns şi Pasiouras (Pasiouras, 2006, p.22), 
într-un studiu care şi-a propus investigarea eficienţei a 12 instituţii de credit din Grecia, pe o 
perioadă cuprinsă între anii 2000-2004.  

Ţinând cont de scorurile obţinute prin cele două abordări, am considerat că modelul 
8 este cel mai eficient dintre modelele analizate. În plus, combinaţia de variabile de input şi 
output reflectă principalele coordonate ale activităţii bancare. Se observă că în anul 2006 
ambele abordări au estimat pentru modelul 8 un scor mediu de eficienţă de 100%, toate 
instituţiile de credit situându-se pe frontiera eficientă.  

În abordarea CRS, modelul 1 a înregistrat scorul cel mai mare (1,220), fiind deci cel 
mai puţin eficient. Rezultatul obţinut poate sugera că în evaluarea eficienţei activităţii 
bancare trebuie să luăm în considerare o gamă mai largă de factori care să reflecte 
principalele venituri şi cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii, dar şi noile surse de 
risc (riscul de credit asociat operaţiunilor extrabilanţiere). Abordarea VRS, considerată de 
literatura de specialitate ca fiind cea mai realistă, include în categoria de cel mai ineficient 
model modelul 1 cu un scor general de 1,064, şi modelul 5, cu 1,065.  

Scorurile generale ridicate obţinute de modelele 5 şi 6 indică faptul că includerea în 
modelul iniţial a cheltuielilor cu provizioanele  pentru deprecierea activelor, respectiv a 
valorii nominale a elementelor extrabilanţiere nu îmbunătăţeşte în mod semnificativ 
eficienţa modelului în perioada analizată. Rezultatele obţinute sugerează că, pentru a fi 
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considerat eficient, managementul trebuie să monitorizeze o gamă largă de factori. O bună 
gestionare a cheltuielilor operaţionale, în care ponderea cea mai importantă o deţin cheltuielile 
salariale, alături de majorarea veniturilor din dobânzi permit reducerea decalajului faţă de 
frontiera eficientă, astfel încât băncile să opereze cât mai aproape de cele mai bune practici.  
 

3. Analiza eficienţei individuale a instituţiilor de credit 
Odată identificat modelul ce oferă o estimare pertinentă a performanţei mana-

gementului, am realizat o clasificare a instituţiilor de credit pe baza scorurilor individuale 
ale eficienţei tehnice, respectiv ale eficienţei de scală. Am obţinut trei măsuri ale eficienţei 
tehnice prin estimarea modelului 8 sub trei ipoteze: randamente de scală constante, 
randamente variabile şi randamente descrescătoare.  

Notaţiile utilizate sunt: 
ECRS = valoarea eficienţei tehnice sub ipoteza randamentelor constante 
EVRS = valoarea eficienţei tehnice sub ipoteza randamentelor variabile 
ENIRS = valoarea eficienţei tehnice sub ipoteza randamentelor descrescătoare 
ESVRS = eficienţa de scală cu randamente variabile 
ESNIRS = eficienţa de scală cu  randamente descrescătoare. 
Dacă există o diferenţă semnificativă între valorile estimate ale ECRS şi EVRS, 

putem examina potenţialele economii de scală. Cum eficienţa de scală ESVRS nu permite 
efectuarea unei distincţii între economiile de scală crescătoare şi descrescătoare, am  
introdus o nouă măsură a eficienţei de scală, notată ESNIRS,  unde      

                                     ESVRS =   ,      iar      ESNIRS =  

Comparând cele trei măsuri ale eficienţei tehnice (ECRS, EVRS, ENIRS) cu cele 
două măsuri ale eficienţei de scală (ESVRS, ESNIRS), vom clasifica fiecare instituţie de 
credit într-una din cele 6 categorii prezentate în tabelul 3. 
    

Tabelul 3 
Tipuri de eficienţă 

Categoria 
de eficienţă 

Măsuri ale eficienţei Descriere 

1 ECRS=1,   EVRS=1, 
ESVRS=1,  ESNIRS=1 

Băncile sunt eficiente sub toate aspectele. 

2 ECRS>1,  EVRS=1, ESVRS>1,   
ESNIRS=1 

Băncile sunt eficiente sub ipoteza randamentelor variabile 
şi ineficiente în situaţia unor randamente constante de 
scală; operează în zona randamentelor crescătoare de 
scală. 

3 ECRS>1,  EVRS=1, ESVRS>1,   
ESNIRS>1 

Băncile sunt eficiente sub ipoteza randamentelor variabile 
şi ineficiente în situaţia unor randamente constante de 
scală; operează în zona randamentelor descrescătoare de 
scală. 

4 ECRS>1,  EVRS>1, ESVRS>1,   
ESNIRS=1 

Băncile sunt ineficiente atât din prisma randamentelor constante, 
cât şi a celor variabile; operează în zona randamentelor 
crescătoare de scală. 

5 ECRS>1,  EVRS>1, ESVRS=1,   
ESNIRS=1 

Manifestă o eficienţă de scală, dar tehnologic sunt 
ineficiente. Operează în regiunea randamentelor constante 
de scală. 

6 ECRS>1,  EVRS>1, ESVRS>1,   
ESNIRS>1 

Băncile sunt ineficiente atât din punctul de vedere al 
eficienţei tehnice, cât şi al celei de scală. Operează în 
zona randamentelor descrescătoare de scală. 

În tabelul 4 sunt prezentate rezultatele estimării celor două măsuri ale eficienţei, iar 
tabelul 5 prezintă situaţia centralizată pe fiecare an. 
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Tabelul 4 
Rezultatele celor două măsuri ale eficienţei 

           EFICIENŢA TEHNICĂ   EFICIENŢA DE SCALĂ  

DMU Scor CRS Scor VRS Scor NIRS ESVRS ESNIRS 
Categoria de 

eficienţă 
    DMU 1 2003 1 1 1 1 1 1 
    DMU 2 2003 1 1 1 1 1 1 
    DMU 3 2003 1 1 1 1 1 1 
    DMU 4 2003 1,1348 1,021 1,1348 1,1115 1 4 
    DMU 5 2003 1 1 1 1 1 1 
    DMU 1 2004 1 1 1 1 1 1 
    DMU 2 2004 1 1 1 1 1 1 
    DMU 3 2004 1,0234 1 1,0234 1,0234 1 2 
    DMU 4 2004 1 1 1 1 1 1 
    DMU 5 2004 1 1 1 1 1 1 
    DMU 1 2005 1,0158 1,035 1 0,9814 1,0158 6 
    DMU 2 2005 1 1 1 1 1 1 
    DMU 3 2005 1 1 1 1 1 1 
    DMU 4 2005 1,0185 1,0156 1,0156 1,0029 1,00286 6 
    DMU 5 2005 1 1 1 1 1 1 
    DMU 1 2006 1 1 1 1 1 1 
    DMU 2 2006 1 1 1 1 1 1 
    DMU 3 2006 1 1 1 1 1 1 
    DMU 4 2006 1 1 1 1 1 1 
    DMU 5 2006 1 1 1 1 1 1 

 
       Tabelul 5 

Repartizarea pe categorii de eficienţă 
Categoria de eficienţă Nr. bănci 2003 Nr. bănci 2004 Nr. bănci 2005 Nr. bănci 2006 

1 4 4 3 5 
2 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 2 0 

 
În anul 2006 toate instituţiile de credit analizate au fost încadrate de metoda DEA în 

categoria 1 de eficienţă, atât prin prisma eficienţei tehnice, cât şi a eficienţei de scală. Putem 
considera că alocarea resurselor este optimă, activele bilanţiere şi extrabilanţiere sunt bine 
administrate, respectând principiul diversificării riscului, iar instituţiile analizate se situează 
pe frontiera celor mai bune practici.   

În categoria 2 de eficienţă a fost inclusă o singură instituţie de credit. Aceasta este 
eficientă din punct de vedere tehnic, dar ineficientă în termeni de producţie de scală. 
Instituţia operează în regiunea randamentelor crescătoare de scală, prin urmare o majorare a 
valorii inputurilor va antrena o creştere mai mult decât proporţională a valorii outputurilor. 
Se consideră că entităţile incluse în această categorie au cel mai mare potenţial de evoluţie 
către frontiera eficientă.  

Categoriile 3 şi 5 nu includ nicio instituţie de credit, în schimb în categoria 4 avem 
una singură. Grupul ţintă pentru această entitate este considerat cel din categoria 2. În anul 
2005 două dintre instituţiile de credit analizate au fost incluse în categoria 6. Aceasta 
înseamnă nu doar că resursele existente nu au fost orientate preponderent spre maximizarea 
outputurilor, dar şi că o majorare a nivelului resurselor a determinat creşterea în mai mică 
măsură a valorii outputurilor.  
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Pentru instituţiile de credit care nu s-au încadrat în categoria 1 valoarea estimată a 
eficienţei tehnice şi de scală trebuie privită doar ca un semnal de îmbunătăţire a eficienţei 
organizării activităţii băncii şi trebuie să fie urmată de o analiză mai profundă a 
caracteristicilor individuale şi a surselor de vulnerabilitate ale instituţiei. 

Concluzii  
Utilizarea metodei DEA pentru evaluarea performanţei managementului şi, în sens mai 

larg, a eficienţei în organizarea activităţii instituţiei de credit nu trebuie să substituie examinările 
on-site deoarece acestea permit interacţiunea cu personalul şi conducerea băncii, evaluarea directă 
a procedurilor operaţionale, a gradului de risc asumat, existenţa unei planificări strategice pe 
termen lung. Deşi oferă o imagine de ansamblu, clară şi exactă privind activitatea şi expunerea la 
risc a unei instituţii de credit, sunt mari consumatoare de timp, dar şi de importante resurse umane 
şi financiare, fapt pentru care frecvenţa acestora este redusă.  

DEA trebuie percepută deci ca o metodă complementară inspecţiilor on-site, capabilă 
să ofere semnale cu privire la o posibilă deteriorare a calităţii managementului. În plus, metoda 
DEA generează pentru fiecare DMU ineficient un set de referinţă ce cuprinde acele entităţi 
eficiente care au o structură similară a variabilelor de input şi output cu cea a DMU analizat. 

Astfel, autorităţile de supraveghere pot beneficia atât de avantajele unei dimensiuni 
cantitative obiective, cât şi de judecăţile de valoare ale propriilor specialişti privind eficienţa 
organizării activităţii bancare.  

Pentru a îmbunătăţi acurateţea scorurilor de eficienţă generate, o direcţie importantă 
în cercetarea viitoare o constituie investigarea modului în care flexibilitatea ponderilor 
influenţează rezultatele obţinute şi includerea în model a unor restricţii asupra ponderilor 
care să permită o evaluare mai realistă a entităţilor analizate.  
 
Note 

(1) DEA are o sferă largă de aplicare: instituţii de credit, spitale, şcoli şi departamente 
universitare, baze de apărare (terestre, maritime, aeriene), organizaţii nonprofit. 

(2) Reprezintă o generalizare a modelului „single input-single output” creat de Farrell 
(1957), ceea ce o recomandă pentru evaluarea eficienţei în situaţii de „multiple input-
multiple output”. 

(3) Charnes A., Cooper, W.W., Rhodes, E., creatorii modelului DEA (1978), justifică în 
lucrarea „Measuring the efficiency of decision making units” opţiunea lor pentru 
sistemul de ponderi flexibile. 
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Rezumat. Lucarea de faţă işi propune sǎ cuantifice mǎsura în care sistemele 
bancare ale Europei Centrale şi de Est au fost caracterizate de procesul de consolidare prin 
fuziuni şi achiziţii  şi mǎsura în care acest proces a condus la o concentrare a activitǎţii 
bancare. De asemenea, este cuantificat impactul fuziunilor şi achiziţiilor asupra 
performanţelor financiare ale bǎncii preluate. Conzluziile aratǎ cǎ sistemul bancar din 
Europa Centralǎ şi de Sud-Est a cunoscut numeroase achiziţii din partea bǎncilor din Vest, 
care au pǎtruns agresiv pe aceastǎ piaţǎ cu potenţial de creştere ridicat. Efectul achizţiei 
asupra rezultatelor financiare nu este vizibil dupǎ primii ani de la fuziune datoritǎ strategiei 
de extindere acceleratǎ care presupune investiţii importante.  

 
Cuvinte-cheie: fuziuni; achiziţii; consolidare; represiune financiară; performanţe 

financiare. 
Clasificare REL: 11C 

Introducere 
 

Restructurarea sistemelor bancare în ţările Europei Centrale şi de Sud-Est reprezintă un 
proces amplu demarat la începutul anilor ’90 cu particularităţi şi ritmuri diferite de la o ţară la alta, 
ca urmare a unor factori precum calitatea portofoliului de credite, conceperea şi implementarea 
strategiilor de restructurare, precum şi stabilitatea sau flexibilitatea legislativă. 

Privită prin prisma celor trei componente: instituţională, financiară şi operaţională 
restructurarea a antrenat efecte la nivelul sistemelor bancare, efecte dintre care se remarcă: 
îmbunătăţirea calităţii activelor bancare, adecvarea capitalului, creşterea gradului de 
intermediere financiară şi sporirea eficienţei bancare, cuantificată prin marja netă de 
dobândă şi nivelul profitabilităţii bancare. 

Cu începere din partea a doua a anilor ’90, formele de restructurare bancară s-au 
diversificat îmbrăcând forma fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi a privatizărilor din sistemul 
bancar, ca urmare a unei complexităţi de factori care reclamau îmbunătăţirea performanţelor 
şi reducerea costurilor, inovaţia tehnologică, globalizarea şi dereglementarea. În acest mod, 
consolidarea bancară, prin fuziuni şi achiziţii, dar şi privatizarea băncilor cu capital de stat, 
apar ca forme distincte ale restructurării bancare. 

Cu începere din partea a doua a anilor ’90 formele de restructurare bancară s-au 
diversificat îmbrăcând forma fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi a privatizărilor din sistemul 
bancar, ca urmare a unei complexităţi de factori care reclamau îmbunătăţirea performanţelor 
şi reducerea costurilor, inovaţia tehnologică, globalizarea şi dereglementarea. În acest mod, 
consolidarea bancară, prin fuziuni şi achiziţii, dar şi privatizarea băncilor cu capital de stat, 
apar ca forme distincte ale restructurării bancare 
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Caracterul internaţional şi transfrontalier al fuziunilor şi achiziţiilor, formarea 
megainstituţiilor financiare prin adoptarea strategiei de „bancassurance” şi diversificarea 
canalelor de distribuţie a produselor şi serviciilor financiare sunt repere ale procesului de 
consolidare bancară care s-a manifestat atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele emergente. 
Bǎncile comerciale reprezintǎ în majoritatea ţǎrilor emergente, principala componentǎ a 
sistemului financiar, respectiv principalul canal de finanţare a economiei, motiv pentru care 
sistemele bancare ale acestora reprezintǎ subiect de numeroase studii şi cercetǎri. Astfel 
problema restructurǎrii sitemelor bancare se coreleazǎ cu evaluarea gradului de represiune 
financiarǎ, termen care desemneazǎ intervenţiile guvernamentale în controlul asupra pieţei 
financiare. Autori precum Bein şi Calomirs (2001) au evidenţiat caracteristicile represiunii 
financiare prin urmǎtoarele aspecte: controlul guvernamental asupra ratelor de dobândǎ, 
impunerea unor rate sporite ale rezervei minime obligatorii şi neremunerarea acestora, 
direcţionarea creditelor cǎtre anumite sectoare de activitate (în care statul este acţionar unic), 
intervenţii în managementul zilnic al activitǎţii bancare, restrângerea sau limitarea intrǎrii de 
noi bǎnci, în special strǎine, în sistemul bancar. În acest context, restructurarea apare ca o 
modalitate de reducere a represiunii financiare şi de deschidere a sistemelor bancare cǎtre 
competiţie, profitabilitate şi eficienţǎ. 
 

1. Caracteristici ale consolidării bancare în ţările Europei Centrale şi de Sud-Est 
 

Ţările emergente europene au înregistrat un proces amplu de consolidare bancară 
datorită expansiunii regionale demarate de băncile de mare dimensiune din Austria, 
Germania şi Italia, în ultimii10 ani, acestea fiind implicate în 89 de tranzacţii desfăşurate în 
regiune şi pentru care s-au cheltuit 27 de miliarde de euro. 

În tabelele următoare sunt prezentate elemente care argumentează afirmaţia 
anterioară:  

Tabelul 1 
 

Primii 5 investitori în cadrul bancilor din economiile emergente, între 1996-2005 

Numele 
investitorului 

Naţionalitatea 
investitorului 

Naţionalitatea  
băncii-ţintă 

Valoarea agregată a 
consolidărilor (mld. Euro) 

Erste Bank  Austria  
Croatia, Republica Cehă, 

Ungaria, România, Slovacia, 
Serbia şi Muntenegru 

6,3 

Unicredit Italia Bulgaria, Croaţia, Republica 
Cehă, Polonia, Turcia 2,5 

KBC/Almanji Belgia/Olanda  Republica Cehă, Ungaria, 
Polonia, Slovacia 2,4 

Swedbank  Suedia Estonia  1,7 

Société Générale  Franţa  Republica Cehă, România, 
Rusia, Slovenia 1,6 

Sursa: Shamshad, Ali, Keel, Brent – European banking Consolidation, 2006. 
 
De asemenea, valoarea fuziunilor şi achiziţiilor transfrontaliere, desfǎşurate între 

1996-2005, în ţǎrile emergente se prezintǎ dupǎ cum rezultǎ din tabelul urmǎtor, ceea ce 
reflectǎ preocuparea investitorilor strǎini pentru bǎncile din Polonia, Republica Cehǎ şi 
România. 
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Tabelul 2  

Ţara Polonia Republica 
Cehă România Estonia Ungaria Turcia Croaţia Slovacia Bulgaria 

Alte 
state din 

CEE 

Alte 
state din 

CIS 
Valoarea 
operaţi-
unilor  
(mld. 

EURO) 

6 5 4,4 2 1,6 1,6 1,4 1,3 1 1,5 1,5 

Sursa: Shamshad, Ali, Keel, Brent – European banking Consolidation, 2006. 
 
Dupǎ cum rezultǎ din aceste tabele bǎncile din Europa Centralǎ şi de Sud-Est, 

precum şi cele din fostul grup al Comunitǎţii Statelor Independente (Belarus, Rusia, 
Ucraina) au devenit ţinte favorite pentru comunitatea bancarǎ internaţionalǎ datoritǎ 
volumului sporit de activitǎţi desfǎşurate de investitorii strǎini în aceste ţǎri. În opinia unor 
autori (Rosenthal, Oschreiber), deşi interesul pentru activele bancare de pe piaţa rusǎ a 
crescut semnificativ, bǎncile din aceastǎ ţarǎ se menţin departe de procesul de consolidare 
din regiune. O clasificare a grupurilor bancare în funcţie de activele deţinute de acţionarul 
majoritar poziţioneazǎ pe primul loc Unicredit Group, cu un volum total al activelor în 
regiune de aproximativ 72,4 miliarde euro dintr-un total de 846 miliarde. Pe poziţia a doua 
se aflǎ grupul Erste cu 50 de miliarde, expunerea cumulatǎ în zona Europei Centrale şi de 
Sud-Est a primilor doi competitori ajungând la 43%. Pe locul trei este Raiffeisen 
International care, în urma achiziţiilor recente din Ucraina, Rusia şi Republica Cehǎ, a ajuns 
la o valoare a activelor controlate de 41,7 miliarde euro. 

Totalul activelor consolidate detinute de bancile internationale in 
CEE
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Figura 1. Totalul activelor consolidate deţinute de bǎncile internaţionale în CEE 

Sursa: CEE Banking Sector Report – Raiffeisen Research – septembrie 2006. 
 

Pe lângǎ Unicredit şi Erste Bank şi alte grupuri, ca OTP, Société Générale şi 
bǎncile greceşti, şi-au sporit prezenţa în regiune.  

Ca urmare a sporirii considerabile a nivelului activelor bancare, cerinţele autoritǎ-
ţilor autohtone de supraveghere bancarǎ au devenit mai exigente, ceea ce a antrenat efecte 
asupra preocupǎrii de adecvare a capitalurilor, în toate cazurile raportul de solvabilitate în 
funcţie de fondurile proprii fiind mai mare sau egal cu 12%. Un alt criteriu, în funcţie de 
care se poate face evaluarea prezenţei grupurilor strǎine, este numǎrul sucursalelor care 
prezintǎ importanţǎ, întrucât acestea sunt principala modalitate de a oferi servicii bancare de 
retail şi servicii adresate IMM-urilor. 

În funcţie de aceste criterii, Raiffeisen International deţine cea mai mare reţea de 
distribuţie din regiunea CEE (1.300 de sucursale); cea mai întinsǎ reţea de distribuţie în zonǎ 
aparţine grupului Unicredit (1.100 de sucursale dintr-un total de 8.700 pe ansamblu grup) 
urmatǎ de Erste Bank, concentratǎ mai mult pe retail şi care deţine 1.100 de sucursale.  
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Din punct de vedere al cotei de piaţǎ, studiile asupra Europei Centrale şi de Est, 
precum şi a Comunitǎţii Statelor Independente evidenţiazǎ cǎ bǎncile din Ucraina şi Rusia 
au înregistrat o creştere a cotei de piaţǎ în detrimentul bǎncilor internaţionale care sunt în 
regiune, aşa cum se poate remarca şi din graficul de mai jos.  

Altele; 41,4

Sberbank; 8,5Unicredit; 8

Erste; 5,6

Raiffeisen; 4,8

SocGen; 3,4

OTP; 3

PKO; 2,7

Vneshtorgb.; 2,3

Intesa; 2,5

ING; 2,2

Citi; 2

Swedbank; 1,5

Gazpromb; 1,5

AIB; 0,9

Volksbank; 0,5

BCP; 0,7

HAAB; 0,7

KBC; 4,5

GE Money; 0,8

Commerzb.; 1,3
NLB; 1,2
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Figura 2. Cotele de piaţǎ din cadrul CEE ( % din activele totale) 

Sursa: CEE Banking Sector Report – Raiffeisen Research – septembrie 2006. 
 

În general, în spaţiul CIS în perioada 2005-2006 cota de piaţǎ a bǎncilor locale a 
sporit de la 31,5 % la 38% datoritǎ creşterii organice a bǎncilor şi aprecierii monedelor 
naţionale, comparativ cu bǎncile internaţionale care îşi puteau menţine cota de piaţǎ doar 
prin intermediul achiziţiilor.  

În regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, inclusiv CSI, competiţia se poartǎ între 
Unicredit şi Sberbank din Rusia, atât ca pondere în piaţǎ, cât şi ca numǎr de sucursale 
(Sberbank deţine 8,5% din activele zonale şi 2.000 de sucursale, în timp ce Unicredit deţine 
8% din active şi 1.500 de sucursale). 

Deşi pe pieţele din Ucraina şi Rusia activitatea de achiziţii este intensǎ (OTP 
achiziţionând Raiffeisen Ucraina şi Investserbank, BNP Paribas preluând Ukrsibbank, Banca 
Société Générale preluând Rusfinance, Promek şi Delta Credit, Crédit Agricole preluând 
Index Bank), totuşi, cota de piaţǎ a celorlate grupuri, altele decât Raiffeisen şi Unicredit, se 
menţine sub 1%, piaţa din regiune fiind dominatǎ de bǎncile locale. 

Dintre ţǎrile Europei Centrale, Polonia este cea mai disputatǎ piaţǎ, datoritǎ 
localizǎrii activitǎţilor internaţionale în aceastǎ ţarǎ. Allied Irish deţine 71% în cadrul bǎncii 
Bzwdc, Comerrzbank deţine 72% din Brebank, Banco Comercial Portugues deţine 50% în 
cadrul Bank Millennium. 

În peisajul competiţional din regiunea Europei Centrale cea mai semnificativǎ 
operaţiune a fost fuziunea Unicredit HVB, ceea ce a condus la preluarea poziţiei de lider în 
regiune cu o cotǎ de piaţǎ de 11,2%, urmatǎ de KBC (9%), Erste (8,1% ), Pko (5,5%), OTP 
(4,6%) şi Société Générale (4,5%). 

În cadul Europei de Sud-Est, activitatea de fuziune a contribuit la redefinirea 
structurii competitive. Grupul Unicredit şi-a extins poziţia dominantǎ în regiune ca urmare a 
preluǎrii activelor HVB însǎ, întrucât în Croaţia (ca şi în Polonia) fuziunea nu a fost avizatǎ 
de Consiliul Concurenţei datoritǎ cotelor de piaţǎ prea mari ale bǎncilor implicate, HVB 
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Splitska Banka a fost vândutǎ cǎtre Société Générale, ceea ce a redus cota de piaţǎ a 
Unicredit în regiune pânǎ la nivelul de 15%. 

Cea mai importantǎ tranzacţie din regiune a fost reprezentatǎ de privatizarea Bǎncii 
Comerciale Române, ceea ce a condus la consolidarea prezenţei Erste Bank, care deţine 26% 
din piaţa româneascǎ şi 9% în regiune. Celelalte ţǎri din Europa de Sud-Est nu au fost 
marcate de evenimente cu impact semnificativ asupra cotelor de piaţǎ din regiune, cu 
excepţia achiziţionǎrii de cǎtre Banca Intesa a Bǎncii Delta Bank din Serbia. 

 
2. Studiu de caz – impactul preluǎrii BCR şi BRD asupra rezultatelor financiare 
Extinderea bǎncilor vestice cǎtre est prin desfǎşurarea de numeroase operaţiuni de 

achiziţii se bazeazǎ pe douǎ strategii principale. O primǎ strategie vizeazǎ preluarea unor 
bǎnci ineficiente, care vor beneficia de transferul tehnologiilor moderne şi metodelor de 
management folosite în tǎrile dezvoltate. Ca urmare a acestui transfer, eficienţa operaţionalǎ 
şi profiturile vor creşte, iar poziţia de pe piaţǎ se va consolida prin obţinerea unei cote de 
piaţǎ din ce în ce mai mari. O a doua strategie are în vedere pǎtrunderea agresivǎ pe piaţǎ 
prin preluarea unor bǎnci importante de pe piaţa autohtonǎ, indiferent dacǎ aceasta este sau 
nu eficientǎ. Deoarece motivaţia principalǎ este obţinerea unei cote de piaţǎ cât mai mari, 
bǎncile vestice vor adopta o strategie de creştere extensivǎ prin deschiderea unui numǎr 
mare de sucursale. Eficienţa imediatǎ este pusǎ pe planul secund, avându-se în vedere 
obţinerea de profituri importante pe termen mediu şi lung. 

Din punct de vedere al performanţelor bancare, modificǎrile antrenate de 
operaţiunile de fuziuni şi achiziţii genereazǎ efecte la nivelul costurilor, profiturilor sau 
asupra ambelor, înainte şi dupǎ fuziune. Un studiu efectuat de Cornett şi Tehranian (1992) 
demonstreazǎ nivelul ridicat al ROE- postfuziune, dar nu poate explica nivelul ROA sau 
eficienţa în raport cu costurile. 

Un alt autor, Focarelli (2002), a inclus în modelul sǎu operaţiunile de fuziuni şi achiziţii 
din Italia, în perioada 1985-1996, ceea ce a condus la distingerea a douǎ situaţii: integrarea deplinǎ 
a bǎncii cumpǎrǎtoare cu cea ţintǎ şi situaţia în care banca cumpǎrǎtoare controleazǎ activele celor 
douǎ bǎnci, dar care nu sunt integrate în vederea formǎrii unei noi entitǎţi. 

Analiza ulterioarǎ fuziunii, prin determinarea unui numǎr sporit de rate financiare, 
aratǎ cǎ la nivelul grupului rezultat se înregistreazǎ venituri semnificativ mai ridicate; 
costurile operaţionale şi forţa de muncǎ sporesc în primul an şi rǎmân ridicate, întrucât în 
Italia piaţa muncii permite acest lucru. Profitabilitatea ROA înainte de impozit creşte în anul 
fuziunii şi continuǎ în urmǎtorii 4 ani. În schimb, nivelul ROE nu se modificǎ în decursul 
primilor ani, dar va creşte pe termen lung, datoritǎ sporirii veniturilor din comisioane, 
comparativ cu cele din dobânzi. În schimb, pentru operaţiunile de achiziţii autorul 
evidenţiazǎ modificǎri în structura costurilor, un nivel descrescǎtor al afacerilor şi o creştere 
a calitǎţii portofoliului de credite.   

În România, bǎncile strǎine au adoptat în general strategia pǎtrunderii pe piaţǎ prin 
achiziţionarea unor jucǎtori importanţi care şi-au dovedit deja eficienţa şi care au  obţinut 
profituri semnificative. Primele douǎ bǎnci de pe piaţǎ, respectiv Banca Comercialǎ Românǎ 
şi Banca Românǎ pentru Dezvoltare, au fost achiziţionate de Erste Bank şi Société Générale, 
care au dus o politicǎ de extindere susţinutǎ prin deschiderea unui numǎr important de 
scusursale şi agenţii. Privatizarea BRD a început în 1998 prin preluarea de cǎtre Société 
Générale a 42% din acţiuni şi a fost finalizatǎ în 2004 când, în urma vânzǎrii a aproximativ 
8% de cǎtre statul român, banca francezǎ a obţinut pachetul de control. Privatizarea BCR s-a 
finalizat la începutul anului 2006, când Erste Bank a plǎtit o sumǎ record de 3.75 miliarde de 
euro pentru un pachet de 62% din acţiuni. 
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În continuare, vom analiza evoluţia principalilor indicatori financiari pentru cele 
douǎ bǎnci, lideri de piaţǎ în România, pentru a determina impactul preluǎrii acestora de 
cǎtre cele douǎ bǎnci strǎine.   

Evoluţia principalilor indicatori financiari înregistraţi de  BRD-Société Générale în 
perioada 2001-2006 este prezentatǎ în tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 3 

Principalii indicatori financiari pentru BRD (%) 
Indicatori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ROA 3,21 2,50 2,89 3,65 2,93 2,77 
ROE 17,73 14,05 18,85 29,15 31,55 34,40 

Marja netă de dobândă 7,71 7,66 7,84 6,89 5,43 4,44 
Ponderea chelt. 

operaţionale în active 6,53 7,23 7,07 5,00 3,68 3,40 

Ponderea chelt. totale 
în total venit. 78,08 82,51 95,89 83,16 61,65 64,66 

Depozite/Active 77,31 76,16 78,44 74,55 77,74 73,82 

Profit brut/Venit. totale 16,44 14,61 24,93 31,98 27,90 28,36 

Venit. totale/Active 19,56 17,10 11,60 11,41 10,50 9,77 
Sursa: calcule proprii. 

 
Indicatorii de mai sus au fost obţinuţi în condiţiile în care cota de piaţǎ a BRD a 

crescut permanent de la 13.3% în 2003 la 15% în 2005 şi la 16.3% în 2006. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul cǎ în calcul indicatorilor financiari a fost 

folosit profitul înainte de impozitare pentru a elimina influenţa modificǎrilor mediului fiscal 
asupra performanţelor bǎncii. 

Rentabilitatea financiarǎ s-a situate la cote înalte, ceea ce reflectǎ preocuparea 
managerilor pentru maximizarea valorii de piaţǎ a acţiunilor. Aceaste rezultate pot fi puse 
parţial şi pe seama achiziţiei bǎncii de cǎtre Société Générale, care a introdus practici 
bancare eficiente şi a asigurat bǎncii un rating bun, care i-a permis accesul la finanţarea de 
pe pieţele financiare internaţionale la o ratǎ a dobânzii avantajoasǎ. O altǎ explicaţie pentru 
rezultatele foarte bune poate fi şi cotarea bǎncii la bursǎ, fapt care a sporit transparenţa şi a 
obligat managerii sǎ acţioneze în conformitate cu aşteptǎrile investitorilor. 

Rentabilitatea economicǎ a cunoscut o evoluţie descrescǎtoare în pofida evoluţiei 
foarte bune a profitului bǎncii, care a crescut de 4 ori în ultimii 6 ani. Acest lucru s-a datorat 
dinamicii activelor, care a depǎşit dinamica profitului ca urmare a dezvoltǎrii accelerate a 
pieţei bancare româneşti şi datoritǎ strategiei de extindere agresivǎ pe care a adoptat-o 
Société Générale. 

Marja netǎ de dobândǎ a cunsocut un trend descendent, lucru normal datorat îngustǎrii 
spreadului de dobândǎ pe fondul scǎderii ratei inflaţiei şi intensificǎrii concurenţei dintre bǎnci. 
Ponderea cheltuielior operaţionale în active şi în veniturile totale a scǎzut de la an la an, ca urmare 
a creşterii eficienţei, banca reuşind sǎ-şi mǎreascǎ activele şi veniturile în condiţiile unei creşteri 
relativ lente a cheltuielilor. Ponderea depozitelor în active s-a menţinut ridicatǎ chiar şi în contextul 
reducerii dobânzii pasive, ceea ce înseamnǎ cǎ banca beneficiazǎ în continuare de surse iefine de 
finanţare, care permit obţinerea de profituri însemnate. 

Faptul cǎ banca adoptǎ o strategie agresivǎ este demonstrat şi de rata utilizǎrii 
activelor, care aratǎ cǎ dinamica activelor a devansat dinamica veniturilor, în condiţiile în 
care bǎncile urmǎresc cu precǎdere o cotǎ de piaţǎ cât mai mare. 
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Concluzionând, efectul achiziţiei BRD de cǎtre Société Générale a fost evident la 
câtiva ani dupǎ fuziune, lucru demonstrat de rezultatele financiare în creştere şi de cota de 
piaţǎ din ce în ce mai importantǎ obţinutǎ de BRD-Société Générale. 

Banca Comercialǎ Românǎ este liderul pieţei bancare româneşti, cu o cotǎ de piaţǎ 
de 26,2% în 2006 , în uşoarǎ scǎdere faţǎ de anii precedenţi (26,3% în 2005, 26,1% în 2004, 
29,3% în 2003). BCR a fost preluatǎ în 2006 de Erste Bank, care a adoptat o strategie de 
extindere agresivǎ prin deschiderea unui numǎr mare de sucursale. 

În continuare vom analiza indicatorii financiari ai bǎnci în perioada 2001-2006. Trebuie 
menţionat faptul cǎ, dupǎ cum indicǎ studiile din domeniu, efectele unei achiziţii devin obsevabile 
la nivelul indicatorilor de performanţǎ în câţiva ani de la achiziţia propriu-zisǎ.   

Indicatorii financiari ai BCR sunt prezentaţi în tabelul următor. 
 

Tabelul 4 
Principalii indicatori financiari pentru BCR (%) 

Indicatori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ROA 4,34 3,20 2,07 3,40 2,16 1,77 
ROE 22,87 17,67 11,62 22,21 19,54 19,93 

Marja netă de dobândă 9,77 7,87 6,54 5,93 5,59 5,41 
Ponderea chelt. 

operaţionale în active 6,79 5,76 6,83 5,57 4,10 3,42 

Ponderea chelt. totale în 
total venit. 77,54 76,04 80,61 75,64 75,33 75,16 

Depozite/Active 79,02 80,18 76,25 73,94 58,53 54,57 

Profit brut/Venit. totale 19,14 16,95 14,09 25,45 21,78 20,53 

Venit. totale/Active 22,65 18,85 14,69 13,34 9,94 8,60 

Sursa: calcule proprii. 
 

Şi în cazul BCR, rentabilitatea economicǎ a avut o tendinţǎ de scǎdere, deoarece 
activele au crescut mai mult decât profitul, fapt explicabil prin strategia de extindere   
adoptatǎ, care a fost continuatǎ şi de Erste. Spre deosebire de BRD, rentabilitatea 
capitalurilor proprii este micǎ, fapt care poate fi explicat prin întârzierea procesului de 
privatizere şi prin dimensiunea mai mare a BCR. Marja netǎ de dobândǎ este în scǎdere 
datoritǎ trendului descendent al inflaţiei şi al intensificǎrii concurenţei dintre bǎnci, dar se 
menţine la un nivel superior faţǎ de BRD datoritǎ poziţiei de lider de piaţǎ.  

În condiţiile intensificǎrii concurenţei, tendinţa din ultimii ani manifestatǎ în sectorul 
bancar românesc este de concentrare. Competitorii locali sunt preluaţi rând pe rând de bǎnci mai 
puternice, care au capacitatea de a investi masiv în scopul creşterii cotei de piaţǎ. 

Dupǎ o perioadǎ de tranziţie în care sistemele bancare din ţǎrile Europei Centrale şi 
de Est au fost, în mare parte, restructurate şi privatizate, în prezent se gǎsesc într-o etapǎ 
nouǎ, caracterizatǎ printr-o mai mare integrare cu sistemele bancare din ţǎrile europene 
dezvoltate. Cu toate acestea, sistemele bancare din aceste ţǎri sunt încǎ puţin dezvoltate faţǎ 
de sistemele bancare din spaţiul Europei Occidentale. În plus, sistemele financiare din tǎrile 
Europei Centrale şi de Est se bazeazǎ pe sectorul bancar în mǎsurǎ mai mare decât sistemele 
financiare din ţǎrile europene dezvoltate. 

În tǎrile aspirante la Uniunea Europeanǎ capitalul strǎin reprezenta, în medie, 65% 
din totalul capitalului bancar, procent cu tendinţe de creştere, având în vedere finalizarea 
proceselor de privatizare a bǎncilor de stat. Mai mult chiar, în unele ţǎri, sistemele bancare 
erau deţinute aproape în întregime de capitalul strǎin. Dimpotrivǎ, în ţǎrile din Uniunea 
Europeanǎ, capitalul strǎin reprezenta doar aproximativ 20% din capitalul bancar. Printre 
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factorii care au determinat ponderea redusǎ a capitalului strǎin în sistemele bancare din ţǎrile 
Uniunii Europene se numǎrǎ gradul redus de integrare a pieţei în trecut, diferenţele existente 
în cultura bancarǎ, precum şi dorinţa împǎrtǎşitǎ atât de autoritǎţi, cât şi de bǎnci de a se 
pǎstra controlul pe plan naţional. Ca urmare, aderarea primelor tǎri din Europa Centralǎ şi de 
Est la Uniunea Europeanǎ a avut drept consecinţǎ modificarea structurii de ansamblu a 
sistemului bancar din Uniunea Europeanǎ lǎrgitǎ, în sensul creşterii ponderii capitalului 
strǎin în ansamblul capitalului bancar. 

Printre cele mai active bǎnci strǎine prezente în regiune se numǎrǎ: bǎncile 
austriece, italiene şi belgiene. Activitatea desfǎşuratǎ de bǎncile strǎine în Europa Centralǎ şi 
de Est cuprinde o gamǎ largǎ de produse şi servicii bancare cum ar fi: deservirea firmelor 
din ţara de origine care au investit în strǎinǎtate; acordarea de împrumuturi altor firme 
multinaţionale şi celor mai buni clienţi locali; activitatea bancarǎ de investiţii; activitǎţi de 
retail; consultanţǎ bancarǎ. 

Chiar dacǎ atitudinea faţǎ de bǎncile strǎine a diferit de la o ţarǎ la alta sau de la o 
etapǎ la alta, totuşi pǎrerea generalǎ este cǎ , prin aportul de capital sau know-how-ul adus, 
bǎncile strǎine au un rol foarte important în modernizarea sistemelor bancare din Europa 
Centralǎ şi de Est, în creşterea concurenţei şi eficienţei acestora. Pe lângǎ avantajele 
incontestabile ale implicǎrii strǎine în domeniul bancar, existǎ şi unele temeri concretizate în 
pierderea controlului asupra sistemului bancar naţional şi posibilitatea destabilizǎrii acestuia, 
dependenţa bǎncilor strǎine faţǎ de sediile centrale din ţara de origine, îngreunarea 
procesului de supraveghere bancarǎ, consolidarea bǎncilor locale cu mai puţinǎ experienţǎ. 
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Rezumat: Crizele bancare sunt în mod particular dăunătoare deoarece generează 

o întrerupere a activităţii economice. Căderea sistemelor de plăţi cauzează întreruperea 
tranzacţiilor la scară largă şi poate conduce la un colaps al output-ului. Episoadele crizelor 
sunt în mod tipic asociate unei înrăutăţiri a bilanţurilor băncilor, dar şi ale debitorilor. 
Datorită faptului că băncile reprezintă surse importante de finanţare, contracţia creditului 
poate conduce la o reducere forţată a investiţiilor şi a consumului. 

O caracteristică a crizelor bancare este că acestea impun insolvabilitatea unei 
mari părţi a sistemului bancar. Însă, crizele bancare nu afectează numai sistemul bancar, ci 
au implicaţii mult mai profunde lăsându-şi amprenta asupra întregii activităţi economice. 

 
Cuvinte-cheie: criză bancară; restructurare; faliment; credite neperformante; ţări 

emergente. 
Clasificare REL: 10I, 11B, 11C, 11G 
 
Conform lui Mishkin, există cinci categorii de factori care conduc la apariţia 

evenimentelor nefavorabile ce pot declanşa crizele bancare: creşterea ratelor de dobândă, 
creşterea incertitudinii, starea activelor şi bilanţului firmelor, probleme ale sectorului bancar 
şi dezechilibrele fiscale. 

Creşterea ratelor dobânzilor: s-a observat că firmele care realizează cele mai 
riscante investiţii sunt cele care sunt dornice să  plătească cele mai ridicate rate de dobândă. 

Dacă ratele de dobândă cresc suficient de mult, datorită cererii ridicate pentru credit 
sau datorită unei reduceri a ofertei de bani, atunci un bun gestionar al riscului nu va mai fi 
atât de dornic să se împrumute, pe când cei care au înclinaţie ridicată către risc vor dori în 
continuare să o facă. Datorită manifestării în creştere a efectului de selecţie adversă, 
creditorii nu vor mai dori să împrumute. Astfel, declinul substanţial al creditării va conduce 
la o scădere semnificativă a investiţiilor şi a activităţii economice agregate. 

Creşterea incertitudinii pe pieţele financiare, datorată fie unui faliment al unei 
instituţii financiare sau nonfinanciare, fie unei recesiuni sau a unui crah bursier, face dificilă 
sarcina creditorilor de a alege debitori cu un grad redus al riscului. Această imposibilitate a 
creditorilor de a rezolva problema selecţiei adverse îi face mai puţin dornici să împrumute, 
ceea ce conduce la un declin al împrumuturilor, investiţiilor şi activităţii economice 
agregate. 

Starea activelor şi a bilanţului firmelor are implicaţii semnificative asupra 
asimetriei informaţiilor din sistemul financiar. Un simplu declin pe piaţa de capital poate 
cauza o deteriorare serioasă a bilanţului firmelor, care poate conduce, mai departe, la 
creşterea selecţiei adverse şi a hazardului moral pe pieţele financiare. Această situaţie poate 
provoca, mai departe, o criză financiară. 
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O scădere pe piaţa de capital înseamnă o reducere a câştigului net al firmei 
respective. Acest lucru îi determină pe creditori să nu mai accepte creditarea acelei firme 
deoarece, după cum se ştie, câştigul net al unei firme este strâns  legat de dobândă. Dacă 
valoareă dobânzii scade, atunci creditorii vor fi mai puţin protejaţi, ceea ce înseamnă că 
pierderile din credite vor fi mai severe. Deoarece creditorii sunt mai puţin protejaţi 
împortiva selecţiei adverse, îşi vor micşora  nivelul împrumuturilor, ceea ce va însemna o 
reducere a investiţiilor şi al output-ului agregat. 

Probleme ale sectorului bancar: băncile joacă un rol major pe pieţele financiare 
deoarece acestea promovează investiţiile în economie. Şi mai mult, situaţia bilanţurilor 
băncilor este un factor foarte important pentru nivelul creditelor  băncii respective. În cazul 
în care bilanţul se deteriorează, băncile vor suferi o contracţie semnificativă a capitalului lor 
şi vor avea mai puţine resurse disponibile pentru a acorda credite. O contracţie a creditului 
va conduce la un declin al investiţiilor şi la o încetinire a activităţii economice. 

Dezechilibre fiscale: în ţările emergente dezechilibrele fiscale pot crea teama 
neplăţii datoriei guvernamentale. Astfel, guvernele pot avea probleme în a convinge 
populaţia să cumpere obligaţiunile emise. Într-o astfel de situaţie, băncile ar putea fi obligate 
să cumpere aceste obligaţiuni. Dacă valoarea datoriei scade, ceea ce este foarte probabil în 
cazul datoriei guvernamentale, atunci băncile vor avea probleme cu bilanţul, ceea ce 
conduce la o contracţie a creditului datorită motivelor descrise mai sus. 

Teama de neplată a datoriei de către guverne poate cauza de asemenea o criză a 
cursului de schimb, în care moneda naţională se depreciază constant datorită faptului că 
investitorii îşi retrag banii din ţara respectivă. Deprecierea monedei naţionale va conduce la 
distrugerea bilanţurilor firmelor cu un nivel mare al datoriei denominate în valută. 

Aceste probleme determină un declin al împrumutului şi o contracţie a activităţii 
economice. 

Un factor ce poate determina apariţia crizelor bancare este reprezentat de creditele 
neperformante. În activitatea bancară, creditele neperformante reprezintă o trăsătură comună 
a băncilor deoarece nicio bancă nu poate avea cunoştinţe şi informaţii suficiente despre 
clienţii săi, iar procesul de acordare a creditelor poate fi derulat pe baza unor judecăţi greşite 
privind posibilitatea debitorilor de a-şi achita obligaţiile faţă de bancă pe termen lung. 
Într-un mediu economic normal, creditele neperformante nu reprezintă mai mult de 1-2% 
din totalul creditelor acordate. 

Cercetătorii au observat şi că procesul de liberalizare financiară poate constitui 
factor de declanşare a crizelor bancare, deoarece liberalizarea conduce la un boom al 
creditelor, urmat, de multe ori, de falimente bancare.  

În mod similar, şocurile macroeconomice sunt de multe ori numite factori ai 
crizelor. În mod cert, unele ţări mici sunt dependente de una sau două resurse ale căror  
fluctuaţii ale preţurilor determină probleme serioase ale economiei. Ţările ex-comuniste au 
suferit în anii ’90 probleme instituţionale serioase şi reduceri importante al PIB-ului, care ar 
fi afectat şi cele mai stabile sisteme bancare. Nu este surprinzător că aproape toate ţările în 
tranziţie au avut  de-a face cu crize bancare sistemice. 

Şocurile macroeconomice au fost destul de dese în istorie. SUA secolului XIX era o 
ţară în curs de dezvoltare. Băncile locale su suferit deseori datorită scăderii preţurilor 
diferitelor mărfuri produse local şi a deprecierii preţurilor de pe piaţa imobiliară care au 
produs adevărate panici bancare. Totuşi, numărul băncilor care au falimentat a fost mic. De 
aceea, cercetătorii au ajuns la concluzia că trebuie să existe ceva mai mult pentru a prăbuşi 
un întreg sistem bancar. 

Printre alţi factori care determină crizele bancare se mai pot aminti şi 
supravegherea la nivel bancar – există deseori percepţia potrivit căreia un faliment bancar 
este rezultatul unei supravegheri neadecvate, dar niciodată acest factor nu poate fi cauza 
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unică determinantă a crizei. Şi mai mult, dacă supravegherea ar fi foarte rigidă încât să 
elimine total probabilitatea unui faliment, activitatea bancară ar deveni o activitate 
necompetitivă şi ar eşua în realizarea funcţiei sale primordiale, şi anume intermedierea 
financiară. De aceea, autorităţile monetare au posibilitatea de a alege în legătură cu 
rigiditatea şi intensitatea sistemului de supraveghere şi se poate afirma că acest sistem ar 
trebui din când în când, din motive de eficienţă, să permită băncilor să falimenteze. 

Atunci când autorităţile se confruntă cu crize bancare, acestea trebuie să ia măsuri 
de remediere a situaţiei, dar în acelaşi timp trebuie să aibă în vedere şi modul în care 
intervenţia lor va afecta comportamentul viitor al sectorului privat.  

Unul dintre scopurile rezolvării crizei este acela de a reduce la minimum 
problemele sistemului de plăţi şi de a împiedica pierderea încrederii în sistemul financiar ca 
întreg. Autorităţile ar trebui de asemenea să fie atente la implicaţiile ofertei de credit asupra 
sectorului privat. Ameninţarea sistemică potenţială a falimentelor bancare va afecta 
economia în funcţie de nivelul intermedierii financiare şi de măsura în care cei care 
împrumută au şi alte surse de credit. 

Ţările afectate de crize bancare încearcă prin diferite metode să reducă pe cât 
posibil costul net de rezolvare a crizelor şi să reducă probabilitatea apariţiei unei viitoare 
crize. Trebuie subliniat faptul că nu există două ţări cu acelaşi cadru financiar sau legal, de 
aceea metodele de păstrare a stabilităţii financiare sunt de obicei distincte. Totuşi, 
următoarele elemente par să aibă o aplicare generală în limitarea costurilor imediate pentru 
economie. 

Soluţii ale sectorului privat: acestea sunt preferate celor publice deoarece nu implică un 
cost direct pentru plătitorii de taxe. Dacă o bancă este insolvabilă, lichidatorul ar putea cere 
acţionarilor sau creditorilor să aducă noi aporturi de capital. Această metodă are avantajul că se 
adresează celor care au cel mai mult de câştigat de pe urma supravieţuirii băncii. 

Impunerea pierderilor: chiar şi în cazul în care este implicat sectorul public, 
costurile de rezolvare a crizelor bancare pot fi limitate prin asigurarea că acţionarii, 
managerii şi alţi creditori împart cel puţin o parte a pierderilor. 

Impunerea pierderilor asupra creditorilor neasiguraţi va îmbunătăţi disciplina pe 
piaţă şi va ajuta la reducerea probabilităţii apariţiei unei crize viitoare. De asemenea, va 
reduce şi costurile fiscale pentru rezolvarea falimentelor individuale. 

Schemele pentru protejarea depozitelor pot să aibă impact asupra comportamentului 
deponenţilor. Astfel, prin adoptarea schemelor de protecţie a depozitelor cu acoperire 
limitată, există posibilitatea ca deponenţii să se confrunte cu riscul pierderilor. Aceste limite 
pot fi legate de valoarea maximă asigurată, tipurile de depozite incluse în schemă sau forme 
de coasigurare. Este deosebit de important să se impună pierderile asupra unor deponenţi 
importanţi, cum ar fi alte bănci sau companii nebancare, deoarece aceştia pot fi mai capabili 
să monitorizeze comportamentul băncilor. 

Studiile efectuate în acest sens sugerează însă că trăsăturile specifice schemelor de 
protecţie a depozitelor afectează stabilitatea financiară. Demirgűç-Kunt şi Detragiache au arătat 
într-un studiu efectuat pe un eşantion de 61 de ţări (perioada 1980-1997) că, în absenţa unui sistem 
eficient de supraveghere prudenţială, probabilitatea crizelor creşte cu rata de acoperire (plafonul de 
acoperire al schemei/PIB pe locuitor) şi scade dacă există coasigurare. 

Atunci când o bancă este dezechilibrată financiar, în primul rând se apelează la 
încurajarea unor soluţii ale sectorului privat; dacă nu se găseşte o soluţie neasistată pentru 
sectorul privat, în continuare o altă soluţie ar fi lichidarea sau oferirea unei forme de 
asistenţă guvernamentală. În situaţii de excepţie, dacă există o ameninţare sistemică, 
guvernele ar trebui să aibă în vedere o preluare sau garantarea băncii falimentare, ca o 
măsură intermediară.  
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Printre metodele utilizate în încercarea de rezolvare a crizelor bancare se numără 
rezolvarea asistată a crizelor bancare şi rezolvarea neasistată a acestora. 

Rezolvarea neasistată a crizelor bancare se poate derula succesiv prin mai multe 
metode (schema 1). Astfel: 

– neschimbarea statutului băncii – atunci când supraveghetorul unei bănci 
descoperă că banca în cauză este aproape sau chiar este insolvabilă, prima încercare de 
rezolvare a situaţiei este de a vedea dacă banca poate fi reabilitată fără asistenţă 
guvernamentală. Există mai mulţi paşi pentru această situaţie: banca poate fi instruită să îşi 
reducă nivelul creditelor, unoeri li se cere acţionarilor sau altor părţi interesate să aducă 
capital suplimentar, pot fi cerute schimbări manageriale, iar în cele mai multe cazuri sunt 
efectuate schimbări operaţionale. 

– schimbarea statutului băncii – fuziune cu o instituţie din sectorul privat. În cazul 
în care nu sunt posibile injecţii de capital de la acţionari sau alte părţi interesate, următorul 
pas este reprezentat de o fuziune neasistată cu o instituţie financiară sănătoasă. Pentru ca 
acest lucru să fie posibil, trebuie ca nivelul pierderilor să fie transparent pentru cumpărătorul 
potenţial. De aceea, supraveghetorii trebuie să determine nivelul pierderilor pentru a se 
asigura că instituţia cumpărătoare deţine capital suficient pentru a absorbi pierderile 
instituţiei falimentare. 

– lichidarea – într-o lichidare, banca este declarată insolvabilă, este închisă şi 
deponenţii sunt remuneraţi. Autoritatea de restructurare lichidează mai apoi activele 
bancare. De cele mai multe ori, deponenţii neasiguraţi şi alţi creditori sunt plătiţi numai în 
cazul în care există suficiente fonduri după lichidare. 

Lichidarea exercită o disciplină financiară puternică asupra acţionarilor, 
deponenţilor şi altor creditori, dar în acelaşi timp afectează şi alte bănci prin expuneri directe 
sau schimbări ale preţurilor pe piaţa financiară. 

În cadrul rezolvării asistate a crizelor bancare, se poate apela la: 
– neschimbarea statutului băncii – băncile centrale oferă asistenţă de urgenţă în 

situaţii potenţial sistemice şi numai pentru o perioadă limitată de timp. Deşi acestă funcţie a 
băncilor centrale este prevăzută a se aplica în cazul băncilor fără lichiditate dar solvabile, în 
practică este dificil ca în timpul disponibil să se facă distincţia între o problemă de 
lichiditate şi una de solvabilitate. Mecanismul ar trebui pus în practică în măsura în care se 
asigură că împrumuturile sunt limitate şi condiţionate şi că banca centrală se protejează 
împotriva pierderilor prin intermediul garanţiilor. 

– schimbarea statutului bancii – rezolvarea unui faliment bancar implică de multe 
ori o achiziţie sau fuziune asistată. Tranzacţia este încheiată cu o altă bancă sau, dacă legea 
permite, cu un alt tip de instituţie. O fuziune asigură continuitatea afacerilor atât pentru 
debitori, cât şi pentru deponenţi.  

Fuziunile asistate sunt de multe ori finalizate folosind tranzacţii prin care dobânditorul 
cumpără activele şi îşi asumă obligaţiile, total sau parţial, iar autoritatea desemnată compensează 
diferenţa. Acţionarii îşi pierd toată investiţia, iar creditorii neasiguraţi pot, de asemenea, să îşi 
piardă total sau parţial banii investiţi dacă tranzacţia este parţială. 

– bridge banks – reprezintă o formă temporară de deţinere a unei bănci aflată în 
dificultate de către guvern. Ţări industrializate, precum Finlanda sau Suedia, au recurs la 
astfel de opţiuni în cazul unor bănci mari cu probleme pentru a permite restructurarea şi 
vânzarea ulterioară a caestor bănci către instituţii private. 

Bridge banks («băncile pod») oferă un interval de timp cu scopul de a se găsi o 
strategie finală pentru banca afectată de criză. În timp ce guvernul poate menţine operarea 
băncii, intervalul de timp stabilit forţează autorităţile desemnate să cureţe bilanţul băncii şi 
să pregătească vânzarea acesteia. 
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Într-un studiu realizat de OECD bazat pe răspunsuri la chestionare, au fost 
comparate tehnicile şi practicile utilizate de ţările membre pentru a face faţă unor falimente 
bancare impresionante. Astfel s-a constatat că băncile centrale sau agenţiile guvernamentale 
au intervenit imediat de la apariţia crizei pentru a asigura lichiditate în cadrul sistemului 
bancar. În cele mai multe cazuri, acest lucru a ajutat în prevenirea unei panici între creditori. 
Cele mai multe dintre guverne au protejat deponenţii, total sau parţial, până la minimul 
statutar. Lichidările au fost făcute numai ocazional şi în special atunci când au fost implicate 
instituţii puţin importante sau când o mică parte a sistemului bancar avea probleme.  

În momentul în care au existat probleme la bănci importante şi de dimensiuni mari, 
problemele au fost rezolvate în general prin fuziuni sau mixuri între injecţii de capital făcute 
de guvern şi un control crescut asupra întregului sistem bancar. În cele mai multe dintre ţări, 
deţinerea de către guvern a băncilor cu probleme a durat o perioadă scurtă de timp, până 
când a fost găsit un cumpărător privat.  

În multe dintre crizele bancare din anii 90, banca centrală a oferit lichiditate 
băncilor cu probleme pentru a limita retragerile deponenţilor sau ale altor creditori. Au 
existat relativ multe cazuri în care băncile centrale au înregistrat pierderi deoarece băncile pe 
care le-au sprijinit s-au dovedit a fi insolvabile în cele din urmă. 

Pentru a se vedea impactul pe care crizele bancare îl au pe termen lung, într-un 
studiu de 24 de crize bancare sistemice, Dziobek şi Pazarbasioglu susţin că măsurile de 
rezolvare au îmbunătăţit mai degrabă bilanţurile băncilor decât profitul acestora. Injecţiile de 
capital pot imbunatăţi bilanţurile, dar în cazul profitabilităţii este mai greu şi este necesară 
restructurarea poziţiilor financiare şi operaţionale ale debitorilor băncii. 

Demirgűç- Kunt, Detragiache şi Gupta susţin şi ei că încrederea în bănci a scăzut 
remarcabil în primii trei ani după criză, pe măsura ce băncile şi-au schimbat portofoliile cu 
alte active. Acest lucru subliniază dificultatea băncilor de a intermedia din nou în perioada 
imediat următoare crizei. În multe cazuri, a fost necesară sporirea lichidităţii la nivelul 
sistemului bancat pentru a opri retragerile masive de numerar ale deponenţilor străini, în 
timp ce obligaţiunile guvernamentale au ajutat băncile să îşi completeze capitalul pentru a 
satisface limitele minime de capital. 

De-a lungul ultimelor decenii, au avut loc crize bancare atât în ţările dezvoltate, cât 
şi în cele în curs de dezvoltare. De fapt, aproape toate ţările în tranziţie au suferit probleme 
bancare semnificative. 

Toate ţările emergente au experimentat crize bancare sau evenimente asemănătoare 
în perioada de tranziţie. Factorii cheie care au contribuit la apariţia crizelor în aceste ţări au 
fost reperezentaţi de sume mari ale datoriei moştenite de la regimurile socialiste precedente 
şi lipsa de experienţă a întreprinderilor şi băncilor în ceea ce priveşte funcţionarea în cadrul 
unei economii de piaţă. De aceea, rezolvarea crizelor bancare din aceste ţări poate de 
asemenea fi văzută ca o provocare a tranziţiei sau ca o provocare a dezvoltării sectorului 
bancar în contextul tranziţiei. 

Pentru studierea crizelor bancare în ţările emergente în perioada 1990-1998 am ales 12 
ţări: 5 ţări din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Macedonia, Polonia), 3 state 
baltice (Estonia, Letonia, Lituania), precum şi Georgia, Kazahstan, Kyrgyztan şi Ucraina. 

Diferitele strategii adoptate de autorităţile acestor state pentru rezolvarea crizelor 
par să fie dependente de doi factori cheie din primii ani de tranziţie. Primul se referă la 
condiţiile macroeconomice existente la începutul tranziţiei, în particular inflaţia, iar cel de-al 
doilea este reprezentat de dezvoltarea sistemului bancar.  

Cele mai multe dintre ţările considerate au suferit mai mult de o criză de-a lungul 
anilor ’90, iar problemele experimentate de acestea au avut cauze diferite. Deşi nu se pot 
trage concluzii fixe, se pot identifica două tipuri de episoade ale crizelor bancare. 
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Un număr de astfel de  episoade s-a datorat problemelor legate de solvabilitatea 
băncilor deţinute sau iniţial deţinute de stat, care s-au confruntat cu credite neperformante 
moştenite de la sistemul socialist. 

În alte cazuri creditele neperformante nu au fost moştenite de la un sistem 
centralizat, ci au fost rezultatul unor practici ineficiente în timpul procesului tranziţiei. 
Aceste episoade au fost asociate cu insolvabilitatea pe scară largă a sectorului bancar 
(Bulgaria 1996-1997, Ungaria 1995-1997, Polonia 1993-1994, Estonia 1992-1994, Letonia 
1995, Cehia 1996-1997, Georgia 1995-1997) sau cu nerespectarea noilor reglementări 
(Georgia 1994, Ucraina 1995-1998). 

În ceea ce priveşte magnitudinea crizelor, există diferenţe semnificative. Pentru 
crizele care au rezultat din credite neperformante moştenite de la sistemele centralizate, 
ponderea lor în totalul creditelor variază de la 21% în Ungaria la 50-66% în Cehia. Pentru 
episoadele de crize nerealaţionate cu creditele moştenite, raportul variază între 40% 
(Georgia -1995) şi mai mult de 90% în Kyrgyztan-1994. 

Din punctul de vedere al structurii acţionariatului instituţiilor financiare implicate în 
crize bancare, atât băncile deţinute de stat, cât şi cele private au întâmpinat probleme de 
insolvabilitate şi lichiditate, deşi, în programele guvernamentale de restructurare iniţiate 
pentru a curăţa portofoliile băncilor de credite neperformante moştenite din perioada 
socialistă, cel mai implicate au fost băncile deţinute de stat. 

Printre cei mai importanţi factori care au condus la erupţia crizelor bancare din 
ţările emergente se pot enumera: 

- condiţiile macroeconomice 
Procesul tranziţiei şi şocurile externe au condus la contracţii severe în cadrul 

acestor ţări, care au precipitat crizele bancare în multe dintre ţările analizate. 
De asemenea, implementarea politicilor macroeconomice de stabilizare au făcut 

unele dintre aceste ţări mai susceptibile crizelor. De fapt, politicile monetare  introduse ca 
parte a programelor de stabilizare au forţat ratele nominale de dobândă şi au redus inflaţia, 
conducând la majorarea în termeni reali a dobânzilor şi la afectarea posibilităţilor debitorilor 
de a-şi onora obligaţiile. Acest lucru s-a întâmplat în Estonia în 1992, după introducerea 
consililului monetar, în Letonia după 1993, în Cehia după 1996 şi în Macedonia în 1992. 

Din ele 12 ţări analizate, Bulgaria a fost singura care a suferit şi o criză a monedei 
naţionale corelată cu criza sa bancară, conducând la o devalorizare impresionantă în 1996-
1997 şi la adoptarea consiliului monetar.  

- deficienţe ale supravegherii bancare şi ale reglementărilor legale  
La începutul anilor ’90 regelementările privind sistemul bancar erau aproape 

inexistente în aceste ţări, iar supravegherea sistemului bancar şi normele prudenţiale nu 
funcţionau foarte eficient. Şi mai mult, atât băncile centrale, cât şi legile bancare nu erau 
foarte puternice, fiind deficitare în ceea ce priveşte activitatea de creditare şi falimentul, 
existând de cele mai multe ori conflicte de interese între acţionari şi bănci, precum şi în 
legătură cu garanţiile solicitate de către bănci. 

- conducere internă ineficientă 
Frauda, practicile de corupţie, creditele acordate insiderilor şi expunerile 

neadecvate au contribuit la slăbirea sistemului bancar în multe dintre ţările emergente. De 
exemplu, portofoliile de credite neperformante au fost generate de un management defectuos 
şi creditarea insiderilor la două bănci din Estonia (acestea au fost lichidate în 1992, respectiv 
în 1994), la cea mai mare bancă din Letonia (lichidată în 1995) şi la cea de-a doua bancă 
mare din Ungaria (care a suferit datorită unor probleme de lichiditate majore în 1997). 

În încercarea de a se depăşi crizele bancare apărute în ţările emergente, autorităţile 
au luat o serie de măsuri care vizau  restructurarea instituţională, operaţională şi financiară a 
băncilor cu probleme.  
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- restructurarea instituţională 
Aceasta se adresează mediului în care operează băncile. Elementele cheie ale 

acesteia sunt: cadrul legal, reglementările prudenţiale, standardele de contabilitate şi 
supravegherea bancară. 

În cele mai multe dintre ţările considerate, erupţia crizelor bancare a determinat în 
final întărirea cadrului instituţional. Au fost introduse reglementări prudenţiale, iar dacă 
acestea deja existau, au fost întărite. Cerinţele de acordare a licenţei de funcţionare a unei 
bănci au fost de asemenea întărite în Estonia-1994, Letonia-1995 şi Lituania-1995-1996, ca 
urmare a crizelor din aceste ţări, ele conducând la consolidarea sistemului bancar prin 
lichidarea băncilor ineficiente. 

- restructurarea operaţională 
 Aceasta este menită să îmbunătăţească guvernanţa corporativă a băncilor. Se 

adresează problemelor de fluxuri ale băncilor cauzate de credite neperformante şi de 
costurile ridicate de operare. Restructurarea operaţională îmbracă două forme: închiderea şi 
lichidarea băncilor şi restructurarea băncilor prin schimbarea managementului la nivelul 
acestor bănci sau privatizarea. 

Experienţa celor 12 ţări considerate evidenţiază că ţările din CEE au ales 
restructurarea băncilor în favoarea lichidării, în timp ce Georgia, Kazahstan, Kyrgyztan şi 
Ucraina au ales în general lichidarea. Ţările baltice au urmat o combinaţie între lichidări şi 
restructurări. 

Strategia urmată de autorităţi pentru rezolvarea crizelor bancare a depins în mare 
parte de doi factori: (1) gradul de dezvoltare a sistemului bancar, incluzând şi gradul de 
intermediere finanaciară, şi (2) condiţiile macroeconomice. 

La începutul tranziţiei, sistemele bancare din Georgia, Kazahstan, Kyrgyztan şi 
Ucraina, precum şi din ţările baltice s-au dezvoltat în cea mai mare parte datorită intrării 
libere de bănci noi pe piaţă, în combinaţie cu privatizarea băncilor deţinute de stat şi în unele 
cazuri lichidarea unor bănci mai vechi. Rezultatul a fost o explozie de bănci care au intrat în 
sistem. Cele mai multe din aceste bănci erau angajate în finanţarea întreprinderilor 
ineficiente, iar altele erau mici şi subcapitalizate şi nu respectau nici  reglementările laxe 
moştenite din perioada regimului socialist. De aceea, deşi au fost înfiinţate multe bănci noi, 
intermedierea financiară din aceste ţări nu a crescut. 

Fiind dată valoarea adăugată foarte scăzută pe care o ofereau aceste bănci, 
autorităţile au fost capabile să răspundă crizelor bancare prin închiderea băncilor insolvente. 

În ţările din CEE, deşi era permisă intrarea băncilor noi în sistem, acest lucru a fost 
mai limitat decât în cazul ţărilor discutate mai sus. De cele mai multe ori, noii intraţi erau 
mult mai dezvoltaţi decât noile bănci private interne. Deoarece pătrunderea băncilor străine 
era destul de limitată, iar calitatea băncilor era mai bună decât în cazul ţărilor discutate 
anterior, lichidarea acestor bănci nu a fost o necesitate. 

Şi mai mult, intermedierea financiară în aceste ţări era mai mare, iar unele dintre 
băncile cu probleme erau considerate „prea mari ca să falimenteze”. Lichidarea lor ar fi 
însemnat costuri enorme pentru sistemul bancar. De aceea, în Europa Centrala şi de Est, cu 
excepţia Bulgariei, nu au existat micşorări dramatice ale numărului de bănci. 

- restructurarea finanaciară 
Aceasta implică una sau mai multe dintre următoarele acţiuni: injecţii de capital, 

reducerea datoriilor băncilor, transferarea activelor neperformante la o agenţie specială, 
îmbunătăţirea managementului activelor neperformante. Restructurarea financiară guverna-
mentală a inclus recapitalizarea băncilor prin emisiune de datorie publică. Câteodată, 
guvernul a îmbunătăţit în mod direct câştigul net al băncilor, prin transfer direct de active 
financiare, reducerea datoriilor băncilor, acorduri REPO şi garanţii publice pentru 
împrumuturile restante. Ucraina a fost singura ţară în care guvernul nu a intervenit în niciun 
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fel pentru a sprijini sectorul bancar. Restructurarea bancară facută de banca centrală a implicat 
acordarea de împrumuturi pe termen scurt şi lung şi refinanţarea activelor băncilor cu probleme. 

Concluzii  
Experienţa crizelor bancare din ţările în tranziţie este diferită de cea a altor ţări de 

pe glob, datorită în mare parte condiţiilor iniţiale ce au caracterizat aceste ţări.  
Strategia de rezolvare a crizelor urmată de aceste ţări poate fi împărţită în trei 

categorii: ţările din Europa Centrală şi de Est au utilizat restructurarea şi injecţiile de capital, 
Georgia, Kazahstan, Kyrgyztan şi Ucraina au urmat lichidarea pe scară largă a băncilor, iar 
ţările baltice au combinat lichidarea, restructurarea şi injecţiile de capital. 

Condiţiile iniţiale şi strategiile de rezolvare a crizelor au avut un impact enorm 
asupra costurilor fiscale. Aceste costuri au depins şi de măsura în care acţionarii şi 
deponenţii au suportat o parte dintre ele. În Georgia, Kazahstan, Kyrgyztan, Ucraina şi ţările 
baltice costurile fiscale au fost în general scăzute, deoarece aceste ţări s-au bazat foarte mult 
pe recapitalizarea băncilor prin intermediul acţionarilor privaţi, decât prin intermediul 
guvernului. De asemenea, în aceste ţări deponenţii au fost compensaţi într-o foarte mică 
măsură în cazul lichidării băncilor.  

Ţările din Europa Centrală şi de Est au întâmpinat costuri fiscale şi cvasifiscale 
foarte ridicate. Luând în considerare costurile restructurării bancare şi de compensare a 
deponenţilor întâmpinate de guvern şi banca centrală, ţările din CEE au avut cel mai înalt 
nivel al acestora, valoarea costurilor însumând între 7 şi 40% din PIB, în comparaţie cu         
0,1-18% sau 2-3% din PIB în cadrul celorlalte două grupe de ţări. 

Este de remarcat că, după rezolvarea crizelor, toate cele trei grupe de ţări au înregistrat 
rezultate pozitive, cele mai bune valori în ceea ce priveşte îmbunătăţirea eficienţei sectorului 
bancar şi creşterea încrederii în acesta înregistrându-se în Europa Centrală şi de Est.  

 
 

  
 

Figura 1. Arborele deciziilor de rezolvare a unei crize bancare 
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Rezumat. Din punctul de vedere al băncii centrale, politica monetară de transmisie 

din economie este de interes major între diferitele noţiuni de macroeconomie. Fără această 
noţiune nu se poate iniţia o politică bună. În acest articol se aplică  metodologia VAR 
datelor naţionale de sinteză din anul 2000 până în 2007 pentru studierea efectelor 
macroeconomice ale unei modificări neaşteptae în politica monetară a României. 

Cuvinte-cheie: mecanismul de transmisie monetară, vectorul de autoregresie. 
 
Clasificare REL: 11C, 3B, 9H  
 
1. Introducere 
Politica monetară reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente ale politicii 

economice prin intermediul căruia se acţionează asupra economiei. Mecanismul de 
transmisie este tocmai procesul prin care deciziile de politică monetară mişcă economia în 
ansamblul său. Într-o abordare simplistă am putea spune că o creştere în oferta de monedă 
determină, în final, o creştere a cererii agregate şi, în acest fel, prin diferite canale, o creştere 
a PIB-ului. Un aspect asupra căruia majoritatea economiştilor au căzut de acord este faptul 
ca mişcarea se produce cu anumite decalaje de timp (lag-uri) ce sunt, de regulă, lungi şi 
variabile. Pentru îndeplinirea obiectivelor politicii monetare este foarte importantă o bună 
cunoaştere a canalelor şi mecanismelor de transmisie a politicii monetare, astel încât 
autoritatea monetară să ia cele mai bune decizii. 

Pornind de la aceste premise, prezenta lucrare încearcă să analizeze mecanismele de 
transmisie a politicii monetare în economia României utilizând modelul VAR (vector 
autoregresiv). Metodologia VAR este foarte des utilizată în estimarea efectelor politicii 
monetare asupra producţiei şi a preţurilor, a mecanismelor de transmisie a politicii monetare, 
în anii ’90. Utilizarea modelelor VAR a început cu lucrările lui Sims (1980). Recent, Leeper, 
Sims şi Zha (1998) şi Christiano, Eichenbaum şi Evans (1999) au realizat o sinteză a 
numeroaselor lucrări de referinţă cu privire la mecanismele de transmisie a politicii 
monetare în Statele Unite ale Americii. În Europa, metodologia VAR s-a folosit frecvent 
pentru a analiza diferenţele la nivelul statelor membre ale zonei euro cu privire la 
mecanismele de transmisie a politicii monetare. Rezultatele acestor analize sunt recapitulate 
în Angeloni, Kashyap şi Mojon (2003). 

La nivelul economiei României problematica mecanismelor de transmisie a politicii 
monetare a fost abordată de Antohi, Udrea şi Braun (2003), care încearcă să identifice 
principalele caracteristici ale mecanismului de transmisie monetară din România. Analizarea 
celor două segmente ale mecanismului de transmisie monetară, şi anume transmiterea 

                                                           
1 Lucrarea a fost elaborată în urma unui stagiu la Banca Naţională a României, Direcţia modelare şi 
prognoze macroeconomice. 
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impulsurilor politicii monetare asupra variabilelor financiare şi, respectiv, conexiunea dintre 
sectorul financiar şi economia reală este realizată prin metode distincte. Pentru primul 
segment al mecanismului de transmisie monetară au apelat la o evaluare empirică bazată pe 
utilizarea unei regresii de tipul VEC, rezultatele acesteia nefiind însă foarte concludente 
datorită seriei scurte de date disponibile. Rezultatele analizei empirice arată că Banca 
Naţională a României (BNR) influenţează direct ratele dobânzii practicate de bănci pentru 
depozitele la termen, prin intermediul ratei dobânzii operaţiunilor de sterilizare. În schimb, 
rata dobânzii creditelor bancare nu pare a fi sensibilă direct la rata dobânzii BNR, ci la rata 
dobânzii depozitelor bancare. 

În cazul celei de-a doua conexiuni majore, datorită stadiului incipient de formare a 
mecanismului de transmisie monetară a BNR, autorii au realizat o abordare teoretico-intu-
itivă care pune în evidenţă faptul că formarea canalelor tradiţionale de transmitere a 
impulsurilor monetare se află într-o fază incipientă datorită procesului îndelungat de 
dezintermediere financiară pe care l-a cunoscut economia românească. În aceste condiţii, 
canalul cursului de schimb, precum şi cel al achiziţiilor de valută ale BNR continuă să 
reprezinte căi importante prin care acţiunile autorităţii monetare influenţează comporta-
mentele macroeconomice. Începând cu anul 2000, autorii constată o reactivare a canalului 
creditului şi, în special, a canalului ratei dobânzii. Funcţionarea canalului creditului continuă 
însă să fie subminată de existenţa excedentului de lichiditate din sistem, de fenomenul de 
substituţie a creditului în monedă naţională cu creditele în valută, precum şi de manifestările 
de moral hazard. 

Cu toate că metodologia VAR este foarte des utilizată în analizele empirice, 
rezultatele sale nu sunt general acceptate. Aceasta deoarece evoluţia preţurilor a prezentat 
cea mai mare volatilitate dintre variabilele modelelor, în timp ce, după cum susţin 
Christiano, Eichenbaum şi Evans (1999), funcţia de răspunsul la un şoc de politică monetară 
a altor variabile, cum ar fi producţia totală, a fost nesemnificativă. În plus, este util să 
menţionăm că toate analizele VAR ajută la identificarea şocurilor de politică monetară 
(şocuri privite ca abateri neaşteptate de la cursul normal a politicii monetare, inovaţii) şi 
cuantificarea consecinţelor acestora, dar nu face referire la impactul componentei 
sistematice a politicii monetare asupra producţiei sau a nivelului preţurilor.  

Pe de altă parte, efortul de a identifica şocurile de politică monetară şi cuantificarea 
efectelor acestor şocuri cu ajutorul analizei VAR reprezintă una dintre puţinele metode de a 
înţelege dinamica economiei. 

 
2. Canalele de transmisie a politicii monetare 
În ultimii ani majoritatea băncilor centrale din ţările emergente sau în tranziţie au 

dezvoltat sau dezvoltă modele structurale ale mecanismului de transmisie a politicii 
monetare. Un element important de care trebuie să se ţină seama în cazul acestor ţări este 
modificarea, uneori chiar radicală, a canalelor de transmisie a politicii monetare ca urmare a 
evoluţiei rapide a pieţelor financiare şi integrării acestora în pieţele internaţionale. 
Construirea modelelor se poate dovedi greu de realizat, şi chiar ineficientă, dacă nu există, în 
prealabil, studii care să cerceteze diversele canale ale transmisiei monetare nu doar din punct 
de vedere teoretic, ci şi empiric. 

Orice decizie la nivelul politicii monetare se transmite în economie prin intermediul 
mai multor canale de transmisie, dar importanţa relativă a acestora, precum şi comporta-
mentul sistemului în general depind foarte mult de specificul economiei naţionale 
respective, dar şi de structura sistemului financiar (bazat pe pieţe sau pe intermediari) şi 
cadrul legal existente. 

Importanţa structurii financiare este susţinută de o serie amplă de studii (de 
exemplu Cecchetti, 1999), variaţiile în structura sistemului financiar conducând la 
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răspunsuri diferite la deciziile, modificările de politică monetară, atât din punct de vedere al 
amplitudinii răspunsului, cât şi al intervalului de timp necesar apariţiei acestui răspuns. Este 
evident că nu toate firmele prezintă aceeaşi sensibilitate la modificările ratei dobânzii, 
existând diferenţe atât în cadrul aceluiaşi sector industrial, dar şi de la un sector la altul. De 
asemenea, nu toate firmele depind în aceeaşi măsură de creditul bancar. O dovadă a acestor 
diferenţe este zona euro, numeroşi cercetători (Cecchetti, 1999, Angeloni ş.a., 2003) arătând 
că există diferenţe în canalele de transmisie a politicii monetare de la o ţară la alta, deşi s-au 
făcut paşi importanţi în direcţia integrării pieţelor de bunuri şi servicii, aplicării unor politici 
financiare şi monetare uniforme, sincronizării ciclurilor economice. Aceste asimetrii între 
ţările membre ale uniunii monetare face sarcina Băncii Centrale Europene mult mai dificilă. 
Sursa asimetriilor caracteristice structurii financiare este în primul rând cadrul legislativ 
diferit (Cecchetti, 1999), dar nu numai, un rol important îl joacă şi caracterul diferit al 
pieţelor financiare. 
 

3. Analiza VAR a mecanismelor de transmisie a politicii monetare 
Există un număr mare de studii care folosesc metoda Vectorului Autoregresiv în 

analiza efectelor la nivel macroeconomic al unor schimbări neaşteptate ale dobânzii de 
politică monetară, de către autoritatea monetară, în ţările din Uniunea Europeană. Utilizarea 
modelelor VAR a început cu lucrările lui Sims(1980). Recent, Leeper, Sims şi Zha (1998) şi 
Christiano, Eichenbaum şi Evans (1999) au realizat o sinteză a numeroaselor lucrări de 
referinţă cu privire la mecanismele de transmisie a politicii monetare în Statele Unite ale 
Americii. În Europa metodologia VAR s-a folosit frecvent pentru a analiza diferenţele, la 
nivelul statelor membre ale zonei euro, cu privire la mecanismele de transmisie a politicii 
monetare. Rezultatele acestor analize sunt prezentate în Peersman şi Smets (2001) şi Mojon 
şi Peersman (2001). 

În ultimii ani s-au realizat mai multe materiale privind mecanismele de transmisie 
monetară în ţările Europei Centrale şi de Est, după cum arată Creel şi Levasseur (2004), 
Egert şi MacDonald (2006) şi Darvas (2005). La nivelul economiei României problematica 
mecanismelor de transmisie a politicii monetare a fost abordată de Antohi, Udrea şi Braun 
(2003), care încearcă să identifice principalele caracteristici ale mecanismului de transmisie 
monetară din România. 

a) Metodologia utilizată 
Modelele utilizate în analiza VAR a efectelor şocurilor de politică monetară, pe 

cazul României, se bazează pe modelul dezvoltat de Peersman şi Smets (2001) şi Mojon şi 
Peersman (2001). 

Ţinând cont de poziţia economiei româneşti printre celelalte economii europene, o 
economie deschisă cu o politică monetară relativ independentă, am estimat 2 modele VAR 
descrise astfel: 

Yt = A(L)Yt-1+B(L)Xt+μt,      (1) 
unde Yt – vectorul variabilelor endogene, Xt – vectorul variabilelor exogene. 

 Vectorul variabilelor exogene conţine indicele mondial al consumului (wpi), produsul intern 
real pentru zona Euro (y_eu12), indicele preţurilor de consum în zona euro (cpi_eu12) şi rata 
dobănzii la o luna în zona euro (i_eu12) 

X’
t = [wpi  y_eu12  cpi_eu12  i_eu12]    (2) 

Aceste variabile au fost incluse pentru a controla schimbările în cererea totală şi a 
înflaţiei la nivel european. Includerea acestor variabile ne ajută să rezolvăm aşa-numitul 
„price puzzle”. Considerând aceste variabile exogene, implicit considerăm că variabilele 
naţionale nu înfluenţează variabilele de la nivel european şi ţinem seama de impactul 
contemporan al variabilelor exogene asupra variabilelor endogene. 
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În primul model vectorul variabilelor naţionale endogene (Yt) include produsul 
inter brut real (y), indicele preţurilor de consum (cpi) la nivelul economiei româneşti, rata 
dobânzii efective pe termen scurt (i_ef) şi rata efectivă a cursului de schimb (s) a leului faţă 
de EUR şi USD, calculate ca o medie ponderată a cursurilor USD/RON(30%) şi EUR/RON 
(70%). 

Y’
t =[y  cpi  i_ef  s]      (3) 

În cel de al doilea model am inclus şi agregatul monetar M2 în vectorul variabilelor 
endogene. Includerea agregatului monetar M2 ne poate ajuta în identificarea şocurilor de 
politică monetară. În acest caz vectorul variabilelor endogene este: 

Y’
t =[y  cpi  i_ef  s m2 ]      (3’) 

În ambele cazuri şocurile de politica monetară sunt identificate printr-o 
descompunere standard Choleski cu variabilele ordonate ca în (3) şi (3’). 

Modelul Var descris de ecuaţia (1) reprezintă forma redusă a sistemului, formă care 
este derivată din modelul VAR care permite influenţe simultane între variabile.  Modelul 
iniţial poate fi reprezentat astfel: 

KYt = AYt-1 + BXt +εt,       (4) 
unde: 
– matricea K cuprinde toţi coeficienţii care descriu relaţiile simultane dintre variabile;  
– matricea A cuprinde toţi coeficienţii care descriu relaţiile cu anumite lag-uri dintre variabile;  
– matricea B cuprinde toţi coeficienţii care descriu relaţiile dintre variabilele endogene şi 

cele exogene; ε cuprinde erorile. 
Înmulţind sistemul VAR cu inversa matricei K(-1) obţinem: 
Yt = K(-1)AYt-1 + K(-1) BXt + K(-1) εt     (5) 
care poate fi rescrisă sub forma redusă din ecuaţia (1). 
Yt = A(L)Yt-1+B(L)Xt+μt,     (6) 

unde:  a =K(-1)A; 
 b=K(-1)B; 
 μ= K(-1) ε. 

Metoda recursivă de tip Choleski este o identificare a şocurilor iniţiale εt folosind 
vectorul erorilor μt.  Putem identifica şocurile iniţiale, εt , prin metoda recursivă doar dacă 
presupunem că există exact n2 – [(n2 – n)/2] relaţii simultane între variabile, unde n 
reprezintă numărul variabilelor endogene. Acest lucru presupune că metoda recursivă 
necesită (n2 – n)/2 restricţii suplimentare în modelul nostru. Acest aspect se poate rezolva 
prin impunerea unei structuri triunghiulare matricei K cu toate elementele de deasupra 
diagonalei principale egale cu zero. Astfel putem alege o ordine a variabilelor endogene care 
să reflecte situaţia din economie.  

Ipoteza de bază în aceste modele o constituie faptul că, pe termen scurt, şocurile de 
dobândă, de curs de schimb şi a agregatului monetar nu au un impact contemporan asupra 
indicelui preţurilor de consum şi asupra producţiei totale datorita reacţiei slabe a sectorului 
real la şocurile din sectorul monetar şi financiar. Rata dobânzii reacţionează simultan la un 
şoc al producţiei totale şi al preţurilor, fapt care poate fi interpretat ca o funcţie de reacţie a 
autorităţilor monetare la şocurile care afectează sectorul real. Cursul de schimb este 
influenţat imediat de toate tipurile de şocuri, cu excepţia unui şoc al agregatului monetar, 
M2, în cazul celui de al doilea model. 

b) Datele utilizare 
În analiza mecanismelor de transmisie a politicilor monetare în România am utilizat 

date lunare din perioada ianuarie 2000 – iunie 2007. Datele au fost ajustate sezonier, 
excepţie făcând cursul de schimb şi rata dobânzii, logaritmate şi înmulţite cu 100, excepţie 
făcând variabila rata dobânzii efective. 
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Testele Augmented Dickey-Fuller ne-au arătat că variabilele endogene folosite în 
model sunt nestaţionare. Am ales utilizarea modelului VAR cu variabilele exprimate în 
niveluri (cu specificarea iniţială), şi nu în diferenţe, deoarece unele dintre variabile tind să 
fie integrate de ordinul 2 - I(2) - şi există cointegrare între variabile exprimate în niveluri. 
Aceeaşi metodologie a fost folosită şi de Peersman şi Smets (2003), Darvas (2005), Vonnák 
(2006) şi Arnoštová şi Hurník (2005). 

Alegerea numărului de lag-uri ale VAR s-a fost bazat pe rezultatele criteriului de 
minimizării erorilor dat de Schwartz. Conform acestui criteriu numărul de lag-uri ales este 1. 

c) Rezultatele estimării 
În Figura 1 sunt reprezentate efectulele unui şoc de politică monetară, de o deviaţie 

standard, asupra PIB-ului real, preţurilor şi cursului de schimb, cu o încredere de 95,44%, în 
cazul primului model VAR utilizat. 
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Figura 1. Răspunsul variabilelor Y, CPI, I_EF şi S la un şoc de politică monetară 

 
Principalele efecte ale unui şoc de politică monetară sunt: 
– O creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt este însoţită de 

o scădere a indicelui preţurilor de consum, această reducere atinge cea mai 
mare amplitudine după 6 luni; 

– De asemenea, cursul de schimb înregistrează o scădere, echivalentă cu o 
apreciere a monedei naţionale, care atinge nivelul maxim după 6 luni; 

– Răspunsul PIB-ului nu este semnificativ din punct de vedere statistic 
(intervalul de incredere include nivelul 0) şi este contrar analizei intuitive 

În cazul celui de al doilea model VAR (care diferă de model 1 prin introducerea în 
vectorul variabilelor endogene a variabilei M2), putem observa că rezultatele sunt similare 
cu cele din primul model. O creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt 
este însoţită de o scădere concomitentă a agregatului monetar, M2.  
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Figura 2. Răspunsul variabilelor Y, CPI, M2 şi S la un şoc de politică monetară 

 
În figura 3 putem observa că doar o mică proporţie din variaţia PIB-ului este 

determinată de un şoc al ratei dobânzii, indiferent de orizontul de timp considerat. Cea mai 
mare proporţie din variaţia PIB-ului este determinată de inovaţiile proprii (peste 85% 
indiferent de intervalul considerat). O proporţie de 40,48% din variaţia CPI, la un interval de 
12 luni, este explicată de şocurile de politică monetară. 
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Figura 3. Descompunerea dispersiei (varianţei) în modelul 1 

 
În figura 4 sunt prezentate rezultatele descompunerii dispersiei celor 5 variabile 

endogene. Se poate observa că şi în acest caz, ca şi în modelul precedent, o proporţie foarte 
mare din variaţia CPI este determinată de şocurile de politică monetară. Variaţia agregatului 
monetar este determinată în proporţii semnificative de şocurile de curs de schimb. Variaţia 
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PIB este determinată, şi în acest caz, în proporţii foarte mari, indiferent de intervalul 
considerat, de inovaţiile propii. 
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Figura 4. Descompunerea dispersiei (varianţei) în modelul 2 

  
Prin aplicarea testelor de cauzalitate tip Granger se confirmă faptul că i_ef cauzează 

în sens Granger CPI , dar nu se respinge ipoteza că i_ef nu cauzează în sens Granger Y., ci, 
din contră, se respinge ipoteza Y nu cauzează în sens Granger i_ef. Conform testelor Y este 
cauzat în sens Granger de CPI şi M2, iar dobânda efectivă cauzează în sens Granger doar 
CPI şi cursul de schimb. 

d) Efectele unui şoc de politică monetară asupra altor  variabile macroeconomice 
În această secţiune vom analiza efectele unui şoc de politică monetară asupra mai 

multor variabile macroeconomice, variabile care nu sunt incluse în modelele de bază. Acest 
efect se cuantifică prin extinderea modelului 2 VAR de bază, astfel la modelul de bază la 
vectorul variabilelor endogene, Y’

t, pe rând, noile variabile macroeconomice. Metodă 
adaptată după Peersman şi Smets(2003). 

Am verificat impactul unui şoc de politică monetară asupra următoarelor variabile 
macroeconomice:  FBCF = formarea brută a capitalului fix; CHN = consumul privat; IMP = 
valoarea importurile la nivelul economiei româneşti; EXP = valoarea exporturilor la nivelul 
economiei româneşti; M1 = agregatul monetary, m1, sau masa monetară în sens restrâns; 
PRIV_LOANS = creditul neguvernamental. 

Aceste variabile sunt introduse în modelul VAR de bază şi presupunem că noile 
variabile nu influenţează variabilele din modelul de bază, dar sunt influenţate de acestea. 
Datele sunt pentru perioada 2000m1- 2007m06 şi au fost ajustate sezonier, logaritmate şi 
înmulţite cu 100. 
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Figura 5. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei formarea brută  

a capitalului fix (FBCF) 
 
Se poate observa că o creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt 

este însoţită, contrar unei analize inductive, de o creştere a nivelului FBCF. Această creştere 
prezintă o amplitudine redusă şi atinge nivelul maxim în cea de-a 4 lună. 
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Figura 6. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei consum privat (CHN) 

 
Un şoc de politică monetară este însoţit de o scădere a consumului privat, acest 

lucru fiind în concordanţă şi cu analiza teoretico-intuitivă. Această scădere se datorează 
creşterii dobânzilor reale; astfel cresc costurile unui imprumut pentru consumatorii şi creşte 
înclinaţie populaţiei spre economisire, ceea ce conduce la o scădere a sumelor disponibile 
pentru consum. 
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Figura 7. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei exporturi (EXP) 
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În cazul unui şoc de politică monetară nivelurile exporturilor cresc uşor, ceea ce 

este contrar analizei teoretico-intuitive. Această creştere este de mică amploare şi se poate 
datora faptului că şi cursul de schimb reacţionează cu un lag de 1-2 luni la un şoc de politică 
monetară. 
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Figura 8. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei importuri (IMP) 

 
Din graficul de mai sus, care reprezintă funcţia de răspuns la un şoc de politică 

monetară a importurilor, se poate observa că în cazul unui şoc de politică monetară 
importurile la nivelul economiei româneşti înregistrează o creşte concomitentă. Această 
creştere atinge punctual maxim în cea de a 4-a lună de la şoc. Această creşte a importurilor 
se poate datora ieftinirii produselor de import comparative cu produsele autohtone datorată 
întăririi monedei naţionale. 
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Figura 9. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei M1 

 
Din graficul funcţiei de răspuns al M1 la un şoc de politică monetară observăm un 

efect negativ al unei creşteri neaşteptate a ratei dobânzii de politică monetară asupra masei 
monetare în sens restrâns. Acest efect negativ nu este foarte semnificativ şi este similar cu 
cel asupra lui M2. 
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Figura 10. Impactul unui şoc de politică monetară asupra variabilei credit 

neguvernamental (PRIV_LOANS) 
 

Se poate observa că o creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt 
este însoţită de o creştere în prima fază a creditului neguvernamental şi o scădere după 3 
luni. Acest lucru se poate datora decalajului între creşterea dobânzii de politică monetară şi 
creşterea dobânziilor la credite. 

4. Concluzii 
În acest studiu am dorit să analizăm mecanismele de transmisie a politicii monetare 

în ansamblu, rolul şi analiza fiecărui canal de transmisie poate constitui tematica pentru 
studii viitoare. 

În analiza mecanismelor de transmisie a politicii monetare am utilizat metodologia 
VAR pe baza a două modele identificate. Folosind metoda recursivă de tip Cholesky pentru 
identificarea funcţiilor de răspuns la un şoc de politică monetară, pe baza datelor privind 
economia românească în perioada ianuarie 2000 – iunie 2007, am cuantificat efectele unei 
înăspriri, neaşteptate, a politicii monetare asupra principalelor variabile macroeconomice. 

Pe baza analizei realizate putem conchide că principalele efecte ale unui şoc de 
politică monetară sunt: 

– O creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt este însoţită de o 
scădere a indicelui preţurilor de consum, această reduce atingând cea mai mare 
cotă după 6 luni; 

– De asemenea, cursul de schimb înregistrează o scădere, echivalentă cu o 
apreciere a monedei naţionale, care atinge nivelul minim după 6 luni; 

– Răspunsul PIB-ului nu este concludent din punct de vedere statistic şi contrar 
analizei intuitive, înregistrându-se o uşoară creştere a acestuia după un şoc de 
politică monetară; 

– O creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt este însoţită, 
contrar unei analize inductive, de o creştere a nivelului FBCF; 

– Un şoc de politică monetară este însoţit de o scădere a consumului privat; 
– În cazul unui şoc de politică monetară importurile la nivelul economiei 

româneşti înregistrează o creşte concomitentă; 
– O creştere neaşteptată a ratei dobânzii efective pe termen scurt este însoţită de o 

creştere în prima fază a creditului neguvernamental şi o scădere după 3 luni. 
Rezultatele analizei VAR arată în mare modul în care politica monetară afectează 

economia în general şi trebuie interpretate în contextul în care s-a aflat economia 
românească în perioada analizată, adică o economie de tranziţie cu o inflaţie mare la 
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începutul perioadei analizate şi cu schimbări majore în politica monetară, referindu-ne la 
trecerea la ţintirea directă a inflaţiei. 
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Rezumat. Lucrarea estimează separat ecuaţiile pentru inflaţie şi salarii pe baza 
unui model de competiţie imperfectă, folosind date trimestriale pentru România pe un 
eşantion de 10 ani, în perioada 1997:1 – 2007:1. 

În urma estimărilor se pot desprinde concluziile: 
– output gap-ul are un impact scăzut asupra inflaţiei; 
– creşterea productivităţii determină reducerea costului unei unităţi de muncă şi 

reducerea inflaţiei, dar şi creşterea salariilor reale; 
– inflaţia impune costuri substanţiale muncitorilor, prin prisma relaţiei negative 

dintre inflaţie şi salariul real; 
– influenţa cursului de schimb din perioada anterioară este pozitivă asupra 

nivelului inflaţiei; 
– şomajul are un impact substanţial asupra nivelului salariilor în România. 

 
Clasificare JEL: F3, F4 
Cuvinte-cheie: preţul inflaţiei; inflaţia salarială; output gap; influenţa cursului de schimb. 
 
1. Introducere 
O problemă de teorie şi de practică economică intens dezbătută, analizată şi 

resimţită este inflaţia, relaţiile pe care aceasta le stabileşte sub formă de cauze şi efecte cu 
celelalte variabile economice. 

Pe termen lung inflaţia este prezentă în orice economie, fenomenul neputând fi 
controlat în întregime, ci doar influenţat. 

Inflaţia este cea care intervine în implementarea politicilor de creştere economică, 
prin faptul că anticipările agenţilor economici nu mai pot fi efectuate corect, rezultând o 
risipă de resurse şi o neîncredere în politicile publice implementate. 

Cauzele inflaţiei sunt multiple şi importante, identificând pentru cazul României: 
creşterea costurilor salariale, evoluţia fiscalităţii, deprecierea leului, indisciplina financiară şi 
arieratele, evoluţia preţurilor şi tarifelor practicate la utilităţile publice oferite în condiţii de 
monopol. 

Simpla enumerare a acestor cauze reflectă complexitatea lor. Datorită specificităţii 
instrumentelor politicii monetare şi constrângerilor impuse asupra acestora de tranziţie, 
măsura în care politica monetară poate acţiona asupra acestor cauze este limitată. Cu atât 
mai importantă este, de aceea, selectarea obiectivelor politicii monetare în funcţie de 
importanţa relativă a cauzelor inflaţiei. Această selecţie nu poate fi fundamentată fără a 
recurge la studii empirice. 

Este adevărat că, pentru economiile în tranziţie, datorită constrângerilor, rezultatele 
studiilor econometrice trebuie interpretate cu prudenţă. Dar ele oferă un punct de pornire 
necesar pentru stabilirea priorităţilor şi fundamentarea deciziilor politicii  monetare. 

Dificultăţile analizei econometrice au drept cauze lipsa seriilor lungi de date, 
controlul administrativ asupra unor variabile economice (preţurile, dobânzile, cursul de 
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schimb, creditul) – ca în majoritatea ţarilor ce se confruntă cu perioade de tranziţie, 
schimbările de politică economică întreprinse de către autorităţi. 

 
2.  Factori de influenţă asupra inflaţiei 
Cu toate că rata cursului de schimb afectează preţul în monedă naţională pentru 

bunurile importate, această influenţă nu este transferată imediat comsumatorului final. Mai 
mulţi factori determină momentul şi gradul de influenţă al acestui transfer. 

Efectele oricăror mişcări ale cursului de schimb depind de şocurile economiei, 
mecanismul unui model care leagă şocurile, cursul de schimb şi preţurile de import, timpul 
considerat pentru analiza relaţiei curs de schimb-preţuri de import. 

Studiile iniţiale (Dornbusch-1987) s-au concentrat asupra modelării unui echilibru 
parţial, prin rezolvarea problemei unui singur exportator/importator sau o singură industrie. 
În această situaţie s-a ignorat faptul prin care cursul de schimb este o variabilă endogenă şi 
s-a cautat impactul cursului de schimb, privit ca variabilă exogenă, asupra preţului de 
echilibru în industrie. 

O altă abordare vizează situaţia unui echilibru general. Preţurile sunt exprimate fie 
în moneda exportatorului (PCP-Producer Currency Pricing), fie în moneda importatorului 
(LCP-Local Currency Pricing). Când preţurile sunt exprimate în PCP influenţa cursului de 
schimb este mai mare decat în cazul exprimării lor în LCP. 

Studii recente analizează activităţile integrate de producţie, interpunerea în procesul 
de producţie a producătorilor şi distribuitorilor. Competiţia imperfectă în sectorul bunurilor 
intermediare şi valoarea adaugată a componentelor locale la preţul final fac ca influenţa 
cursului de schimb să se reflecte în preţurile de consum. 

Impactul schimbărilor intervenite în cursul de schimb asupra inflaţiei este cunoscut 
în literatură sub denumirea de „pass-through coefficient” – coeficientul influenţei cursului 
de schimb asupra inflaţiei. 

Efectul direct pe termen scurt al cursului de schimb asupra inflaţiei este legat de 
partea importată din coşul bunurilor ce compun IPC. Cu cât este mai mare partea bunurilor 
importate, cu atât este mai mare influenţa cursului de schimb asupra inflaţiei. 

Cursul de schimb influenţează direct structura costurilor acelor firme care utilizează 
în procesul de producţie ca inputuri bunuri importate. Astfel, cu cât este mai mare proporţia 
bunurilor importate în structura costurilor, cu atât mai mult vor influenţa aceste firme 
preţurile de către modificările cursului de schimb. 

Într-un cadru economic bazat pe ţintirea inflaţiei, influenţa cursului de schimb 
asupra inflaţiei depinde de politica monetară şi de aşteptările agenţilor economici. Cu toate 
că pe termen scurt nivelul inflaţiei ar putea înregistra o creştere cauzată de deprecierea 
cursului de schimb, pe termen mediu şi lung nivelul inflaţiei trebuie să revină la ţinta sau 
intervalul stabilit de banca centrală.  

Dinamica cererii determină posibilitatea firmelor de a transfera asupra preţului final 
ajustările de costuri rezultate din fluctuaţii ale ratei cursului de schimb. De exemplu, dacă 
economia traversează o perioadă de recesiune, companiile vor găsi dificilă misiunea de a 
adăuga costurile de depreciere asupra preţului suportat de consumatorul final. 

Mişcările cursului de schimb pot influenţa nivelul cererii agregate, componente ale 
cererii, nivelul salariilor. 

O depreciere a cursului de schimb care tinde să producă o contracţie a cererii 
agregate poate determina o scădere a preţurilor de aceeaşi amploare ca şi presiunea 
deprecierii iniţiale a cursului de schimb. 

Deprecierea cursului de schimb determină şi o schimbare a preţurilor relative. 
Presupunând că venitul este constant, atunci când preţurile bunurilor importate cresc, 
veniturile reale ale consumatorilor scad. Dacă cererea pentru aceste bunuri importate este 
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inelastică, atunci cererea pentru alte bunuri şi servicii va trebui să scadă, şi de aici preţurile 
pentru aceste bunuri şi servicii vor scădea, în condiţiile în care preţurile sunt perfect 
flexibile. Din cauza imperfecţiunilor pieţei, preţurile sunt, de obicei, rigide şi în cazul 
deprecierii cursului de schimb inflaţia prin IPC va creşte. De aceea multe studii care 
analizează influenţa cursului de schimb asupra inflaţiei se bazează pe aspecte legate de 
organizarea industriei, structura pieţei în termeni de concentrare, gradul de penetrare a 
produselor importate, gradul de substituire între produsele autohtone şi cele importate. 

Astfel, un grad ridicat de concentrare într-un sector productiv determină creşterea 
controlului firmei producătoare aspura preţului şi deci a markup-urilor; asemenea situaţiei în 
care între produsele autohtone şi cele importate există un grad scăzut de substituire. 

Acest „control” asupra preţurilor poate varia în funcţie de ciclul economic (Small, 
1997). Producătorii evaluează costurile schimbărilor de preţuri şi, în cazul în care aceste 
costuri sunt mai ridicate decât beneficiile, acceptă fluctuaţii tranzitorii ale marjelor de profit, 
determinând o sensibilitate mai scăzută în reacţia preţurilor la modificări ale cursului de 
schimb. 

Într-un cadru de competiţie imperfectă, mişcările cererii agregate, combinate cu 
fluctuaţiile cursului de schimb influenţează markup-urile importatorilor. O cerere agregată 
mai volatilă este asociată cu o influenţa mai redusă a ratei cursului de schimb asupra preţului 
final. În acest caz, importatorii nu vor risca să-şi piardă cota de piaţă prin ridicarea nivelului 
preţurilor. 

Intrarea pe piaţă de noi firme poate avea un impact similar cu reducerea cererii. 
Lanţurile de magazine şi supermarketuri care distribuie o gamă diversificată de produse au 
abilitatea de a reduce costurile prin negocierea directă cu distribuitorii, prin diferite strategii 
de vânzare şi marketing, inlcuzând reducerea markup-urilor atunci când cererea este scăzută. 

Volatilitatea cursului de schimb este un alt factor care influenţează inflaţia. Astfel, 
cu cât este mai volatil cursul de schimb, cu atât impactul asupra preţurilor autohtone ar 
trebui să fie mai redus, deoarece importatorii sunt mai precauţi în a schimba preţurile, mai 
ales atunci când costurile ajustărilor de preţ sunt ridicate. 

Aşteptările asupra duratei deprecierii cursului de schimb determină viteza şi 
mărimea influenţei cursului de schimb asupra inflaţiei. 

 
3. Modelul de estimare a ecuaţiei preţurilor 
3.1. Preţul optim pe termen lung 

 
Pentru estimarea preţului pe termen lung se foloseşte un tip de curbă Phillips, ecuaţie 

bazată pe modelul LQAC (Linear Quadratic Adjustment Cost) propus de Rotemerg(1982). 
Se consideră că firmele sunt identice şi că obţin un output „y” folosind factorul 

muncă „l” şi input-ul importat „z” : 
yi = a1 + a2 × li + (1-a2) × zi      (2) 
Curba cererii va avea următoarea formă: 
ydi = - η × ( ip~ - p) + yd – f       (3) 
unde: yd-f este cererea fiecărei firme, f este logaritmul numărului de firme identice, 

η este elasticitatea cererii. 
Astfel, preţul care maximizează câştigul pe termen lung este format dintr-o marjă 

„m” peste costul marginal „MC”. Ecuaţia de preţ:  

dip~ = - log ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1n
n  + MC = m + MC = m + a1 + a2 × wt + (1-a2) × pt

*   (4) 

unde: 
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w = salariul nominal, care poate fi separat pe sectoare de activitate în salariul 
nominal privat (wpr) şi salariul nominal public (wpu); 

p* = nivelul preţurilor străine(„foreign price”). 
Se presupune că pe termen lung firmele îşi stabilesc un markup constant, m, iar pe 

termen scurt îşi pot amâna ajustările de preţ şi pot accepta abateri de la nivelul dorit al 
markup-ului, motivate de cota de piaţă şi de costul actual al schimbării preţurilor. 

Considerăm astfel ecuaţia pentru estimarea markup-urilor o funcţie care depinde de 
productivitatea muncii(q), output gap(yt- y t) şi inflaţie: 

m = c1 + c2 × qt + c3 × (yt- y t) + c4 × Δpt     (5) 
Înlocuind ecuaţia (5) in expresia (4) obţinem relaţia următoare: 

dip~ = (a1 + c1) + a2 × wt + c2 × qt + (1-a2) × pt
* + c3 × (yt- y t) + c4 × Δpt 

Se impune restricţia: c2 = - a2, având semnificaţia că pe termen lung veniturile sunt 
independente de nivelul productivităţii muncii. Ecuaţia devine: 

dip~ = (a1 + c1) + a2 × (wt - qt) + (1-a2) × pt
* + c3 × (yt- y t) + c4 × Δpt                   (6) 

 
3.2. Preţul optim pe termen scurt 
Ecuaţia de structură pentru inflaţie este abordată în spiritul literaturii noii curbe 

Phillips, bazată pe lucrările lui Taylor (1980) şi Calvo (1983), în contextul unei competiţii 
imperfecte, caz în care preţurile nominale sunt rigide. 

Costurile ajustărilor de preţ urmează o evoluţie pătratică faţă de schimbările preţurilor. 
Firmele îşi vor maximiza valoarea aşteptată actualizată, egală cu diferenţa dintre veniturile din 
vânzări, pe de o parte, şi costurile de producţie şi de schimbare de preţuri, pe de altă parte. 
Problema de maximizare a valorii aşteptate actualizate este echivalentă cu a minimiza pierderea în 
cazul în care preţul este diferit de cel optim versus costul ajustării preţului. 

∑
∞

=

−++++
+

−+−×

0i

2
1itit

2
itit

i
t

}itp{
])pp()p~p(θ[βEmin     (7) 

unde: Et = operatorul de expectaţie; β = rata subiectivă de discount; θ = parametrul de cost 
relativ; tp~ = pretul optim pentru pt; 

Soluţia problemei de minimizare se poate scrie ca: 
Δpt+i = β × Δpe

t+i+1 – θ ×(pt+i – itp~ + )     (8) 
unde: Δpe

t+i+1 = inflaţia aşteptată = Et+i Δpt+i+1. 
Această ecuaţie poate fi privită ca o relaţie între rata inflaţiei şi gapul dintre nivelul 

actual al preţului şi nivelul său de echilibru. Preţul optim trebuie să fie definit ca în rela-      
ţia (6). Pentru a putea efectua o analiză I(2) asupra ecuaţiei (8), preţul optim poate fi 
parametrizat dupa modelul propus de Haldrup (1995) astfel: 

t,2
2

21t,221t,22t,111t,11t XXXXXp~ Δγ+Δγ+γ+Δγ+γ= −−−      (9) 
în care X1 sunt variabilele I(1): {qt, Δpt} şi X2 cele I(2): {wt}. 

Preţul optim din relaţia (6) devine: 

⇒Δ×+Δ×+×+Δ−×+

+Δ×+Δ×−+−×+Δ×+×−=

−−

−−−

t
2

21t21t2t2

t
2

4
*
t21t21t4

*
1t2t

wawawa)q(a

pcp)a1()q(apcp)a1(p~
 

1t2tt
2

2

t
2

4
*
t21t1t21t4

*
1t2t

wa)qw(a

pcp)a1()qw(apcp)a1(p~

−

−−−−

Δ×+Δ−Δ×+

+Δ×+Δ×−+−×+Δ×+×−=   (10) 

Pentru a transforma termenul θ×(pt – tp~ ) se realizează un artificiu de calcul: 
adăugăm şi scădem Δpt-1 şi folosim alte două identităţi: 
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pt = pt-1 + Δpt 
Δpt-1 = φ× Δpt-1 + (1-φ)× Δpt-1,  

unde: φ = 
φ+

β
1

                                    (11) 

Ecuaţia (8) poate fi scrisă acum sub formă de acceleraţie (derivata de ordinul 2): 
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Relaţia (12) este o ecuaţie care leagă inflaţia de inflaţia aşteptată, dinamica 
salariilor, dinamica productivitătii, output-gap. Termenul rezidual ne arată că în punctul de 
echilibru preţul este format din adăugarea markup-urilor peste costul unitar al muncii şi 
preţul străin al inputurilor.  

 
4. Modelul de estimare a ecuaţiei salariilor 
Pentru a studia comportamentul salariilor am presupus că indexarea acestora este 

completă şi că se manifestă situaţia de „uniform staggering”, adică doar o anumită proporţie 
a firmelor din economie îşi ajustează preţurile în fiecare perioadă. 

Fie că toate firmele îşi ajustează preţurile simultan („synchronisation”), fie că doar 
o parte din firme îşi ajustează preţurile periodic, consecinţele macroeconomice sunt 
importante. Dacă toate firmele îşi modifică preţurile simultan cu un lag de o perioadă, atunci 
nivelul agregat al preţului  se va ajusta la noul nivel de echilibru până la sfărşitul perioadei, 
iar şocurile nominale nu vor avea consecinţe reale persistente. Dacă schimbările de preţ se 
realizează doar de o proporţie a firmelor, efectul şocurilor va fi prelungit. Fie α proporţia în 
care sunt negociate salariile, în timp ce (1-α-δ) sunt ajustate cu inflaţia precedentă. Cei ce 
nu-şi ajustează salariile cu inflaţia trecută, δ, suferă o pierdere. 

Δwprt = (1-α-δ)×Δpt-1 + α×ΔXt               (13) 
unde: α = coeficientul de negociere al salariilor; 
          δ = coeficientul de neajustare al salariilor cu inflaţia precedentă; 
          1-α-δ = coeficientul de ajustare al salariilor nenegociate cu inflaţia 

precedentă; 
          wpr = salariul din sectorul privat; X = salariul negociat. 

Ecuaţia pentru salariul negociat este cea formulată de către Blanchard şi Katz 
(2001): Xt – pe

t+1 = μ×bt + (1 – μ)×qt – β×ut + εt     (14) 
Salariul real aşteptat (Xt – pe

t+1) depinde de: 
b = salariul minim pe care îl acceptă un potenţial angajat („reservation wage”); 
q = productivitatea muncii; u = rata şomajului. 
Restricţia impusă coeficientului μ este: 0 ≤ μ ≤ 1. 
Salariul minim pe care îl aşteaptă un viitor angajat nu este fixat la un anumit nivel, 

el variază în timp, fiind influenţat de numeroşi factori ca: dinamica averii individului 
respectiv stilul de viaţă, starea civilă, starea de sănătate, şomaj etc. 

bt = a + σ×(wprt-1 – pt-1) + (1 – σ)×qt    (15) 
Înlocuind relaţia (15) în ecuaţia (14) şi calculând apoi ΔXt obţinem: 

Xt = pe
t+1 + μ×a + σ×μ×(wprt-1 – pt-1) + (1- σ×μ)× qt – β×ut + εt => 

=> ΔXt = (pe
t+1 – pt-1) + μ×a – (1- σμ)×(wprt-1 – pt-1 – qt-1) +  

+(1- σμ)× Δqt – β×ut       
unde: p = indicele preţurilor de consum (IPC), incluzând toate bunurile şi serviciile. 

Substituim ecuaţia (16) în (13) şi o scriem în formă accelerată: 

(12) 

        (16)
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Δwprt = (1-α-δ)×Δpt-1 + α×(pe
t+1 – pt-1) + αμa –  

- α×(1- σ μ)×(wprt-1 – pt-1 – qt-1) + α×(1- σ μ)×Δqt - αβ×ut => 
Δ2wprt = α×(Δpe

t+1 – Δpt-1) + (Δpt-1 - Δwprt-1) + αμa –  
- α×(1- σ μ)×( wprt-1 – pt-1 – qt-1) + α×(1- σ μ)× Δqt - αβ×ut - 
- δ×Δpt-1 + Dt + Zt + εt      
  

unde: α, β, δ, μ, σ sunt pozitivi; D = variabile dummy sezoniere; Z = variabile ca salariul 
public. 

 
5. Analiza modelelor 
Datele folosite pentru analiza econometrică sunt trimestriale, cuprinzând perioada 

1997:1-2007:1, pe cazul României, având ca sursă bazele de date ale BNR (Banca Naţională 
a României), INS (Institutul Naţional de Statistică), AMECO-Eurostat, IMF (Fondul 
Monetar Internaţional), ECB (Banca Central Europeană). 

Lista variabilelor folosite în model cuprinde: 
      preţul („price” - p): indicele preţurilor de consum (IPC) şi CORE 2. 

Metodologia de calcul pentru CORE 2 este cea prezentată de BNR: 
CORE 1 = IPC – preţuri administrate (reglementate) 
CORE 2 = CORE 1 – preţuri volatile (legume, fructe, ouă, combustibili) 

 preţul străin („foreign price” – p*) 
 rata nominală a cursului de schimb („nominal exchange rate” – e) 
 salariul nominal („nominal wage” – w): care se poate analiza pentru sectorul 

privat („nominal private wage” – wpr) şi pentru sectorul public („nominal 
public wage” – wpu) 

 costul unitar al forţei de muncă („unit labour cost” – ulc): indicator al 
presiunilor pe piaţa muncii, dar şi al competitivităţii prin costuri a economiei, 
reprezintă costul cu forţa de muncă necesar pentru a obţine o unitate de 
producţie şi se calculează, conform metodologiei BNR, astfel: 

munciiteaoductivitaPr
brutmediuSalariul

realizateproducţieiVolumul
brutmediuSalariulsalariaţiNumăr

realizateproducţieiVolumul
salariideFond

=

=
×

=
 

 productivitatea muncii („labour productivity” – q): indicator ce măsoară eficienţa 
muncii depuse într-o anumită perioadă în cadrul activităţii economice, calculat 
conform metodologei BNR ca raport între PIB-ul exprimat în preţuri constante 
(PIB real) şi populaţia ocupată: 

ocupatăPopulaţia
PIBreal  

 rata şomajului („unemployment rate” – u) 
 deviaţia PIB („output gap” – (y- y )): indicator calculat ca diferenţă între PIB real 
efectiv şi PIB potenţial. Am folosit filtrul Hodrick-Prescott(HP) pentru a estima 
seria neobservabilă a PIB-ului potenţial. 
Am aplicat filtrul HP pentru un eşantion prelungit la ambele capete pentru a 
putea exclude ulterior valorile supraestimate ale extremităţilor. Seria iniţială a 
PIB-ului real efectiv a fost ajustată sezonier cu procedura Tramo/Seats. 

Pentru analiza econometrică seriile de date au fost logaritmate, testate pentru 
prezenţa rădăcinii unitate, ajustate sezonier. Pentru testarea prezenţei rădăcinii unitate am 
folosit testul ADF (Augmented Dickey-Fuller), criteriul Akaike; ordinul de integrabilitate 
stabilit s-a confirmat şi prin testul ADF – criteriul Schwarz. 

   (17)
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Plecând de la forma ecuaţiei (12) am estimat modelul 1 pentru acceleraţia 
preţurilor: 

t133t122t11

1t10t91t
2

81t7
*

1t61t5

1t1t41t31t1t21t
e

1t1t
2

oβeβeβ
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Modelul 2 estimează o altă formă a ecuaţiei (12) fără alte restricţii, dar cu egalitatea 
coeficienţilor pentru wprt-1 şi qt-1: 
 
 
 
 
 

Modelul 3 estimează o formă a ecuaţiei (17): 
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6. Concluzii 
În urma estimărilor se pot desprinde următoarele concluzii: 
– output gap-ul are un impact scăzut asupra inflaţiei; 
– creşterea productivităţii determină reducerea costului unei unităţi de muncă şi 

reducerea inflaţiei, dar şi creşterea salariilor reale; 
– inflaţia impune costuri substanţiale muncitorilor, prin prisma relaţiei negative 

dintre inflaţie şi salariul real; 
– influenţa cursului de schimb din perioada anterioară este pozitivă asupra 

nivelului inflaţiei; 
– şomajul are un impact substanţial asupra nivelului salariilor în România. 
Rezultatele trebuie privite cu prudenţă din cauza cantităţii reduse de date statistice 

disponibile, a schimbărilor de metodologie şi calcul pentru diverşi indicatori, a naturii 
neobservabile a unor variabile folosite. 
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Rezumat. În această lucrare, am analizat modalitatea de stabilire a nivelului optim 
pentru rata dobânzii de politică monetară a BNR. Am precizat factorii economici 
determinanţi ai ratei dobânzii de politică monetară, iar apoi am realizat o estimare 
empirică a funcţiei de reacţie a BNR. Pentru unii dintre factorii economici (fluxurile de 
capital speculativ de exemplu), este greu de efectuat o analiză empirică. Alţi factori 
economici determinanţi ai ratei dobânzii băncii centrale pot fi utilizaţi ca variabile exogene 
la determinarea ecuaţiei ratei dobânzii băncii centrale. Prin analiza empirică, am găsit că 
rata dobânzii de politică monetară a BNR depinde de rata dobânzii BNR de echilibru (ţinta 
inflaţiei anuale plus 3,5 procente) şi de gap-ul de PIB, acesta din urmă fiind ponderat cu 1,3. 

 
Cuvinte-cheie: politica monetară; rata dobânzii băncii centrale; Ţinta inflaţiei; 

funcţia de reacţie; gap PIB. 
 
Clasificare REL 8J 

 
Rata dobânzii BNR 
Spre deosebire de alte bănci centrale care apar în calitatea de creditor net(1) în 

sistemul bancar, Banca Naţională a României este, în prezent, debitor net (sau, cu alte 
cuvinte, mai mult atrage fonduri de la bănci decât acordă împrumuturi). Din această cauză, 
rata de dobândă reprezentativă a BNR(2) este o rată de dobândă la atragerea de depozite şi 
este un plafon maxim la care băncile pot sa plaseze depozite la BNR. 

 
Stabilirea ratei dobânzii de politica monetară a BNR(3) 
Deciziile de stabilire a ratei dobânzii de politică monetară de către BNR se 

realizează după o analiză atentă a evoluţiilor economice şi monetare, interne şi 
internaţionale. Sunt unii factori(4) economici şi monetari a căror importanţă în fundamentarea 
ratei dobânzii băncii centrale poate fi evaluată pe baza unor modele empirice (sau modele de 
analiză cantitativă). 

Pentru alţi factori este deficil de realizat o analiză empirică; aceştia din urmă sunt, 
de regulă, factori care au un impact pe termen scurt la nivel macroeconomic. Unul dintre 
aceştia este reprezentat de volumul intrărilor de capital străin. Influxurile de capital străin se 
întâlnesc cel mai mult în cazul economiilor emergente. Ele pot determina „speculaţii” la 
cursul de schimb al monedei naţionale (şi acest lucru mai ales în cazurile în care economia 
emergentă respectivă este complet deschisă la operaţiunile de capital - contul de capital este 
complet liberalizat). Intrările de capital străin în România au determinat practicarea unei 
politici monetare prudente de către BNR în 2004 - 2007. 

Intrările de capital străin pe termen scurt în România s-au datorat şi diferenţialului 
pozitiv dintre rata dobânzii din România (mai ridicată) şi rata dobânzii internaţionale (mai 
scăzută). Teama ca aceste intrări de capital străin ar putea fi speculative a determinat banca 
centrală să reducă rata dobânzii şi să flexibilizeze cursul de schimb al leului. 

În afara ratei inflaţiei, a intrărilor de capital străin, alţi factori care pot fi luaţi în 
considerare la deciziile de stabilire a ratei dobânzii de politică monetară a BNR sunt: 
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– ritmul de creştere al economiei (ritmul de creştere al PIB real) şi comparaţia cu 
nivelul potenţial de creştere al PIB-ului real, excesul de PIB real peste cel 
potenţial determinând necesitatea creşterii ratei de dobândă pentru a contracara 
presiunile inflaţioniste. 

– situaţia cererii (absorbţiei) interne (consum privat + investiţii private + 
cheltuieli guvernamentale) şi ritmul său de creştere, un exces de cerere 
implicând presiuni inflaţioniste, iar ritmul ridicat de creştere al cererii interne 
peste capacitatea de producţie a economiei generând un deficit comercial. În 
2006, de exemplu, creşterea absorbţiei interne a determinat un deficit comercial 
în creştere în România. Totuşi, acest lucru nu a avut ca efect deprecierea 
monedei naţionale, datorită intrărilor de capital străin (în principal, investiţii 
străine directe) în România, care au avut un efect mai puternic asupra cursului 
de schimb, leul apreciindu-se, atât nominal, cât şi real. 

– politica fiscală. De exemplu, aplicarea cotei unice începând cu 2005 a 
determinat o creştere a consumului şi un exces de PIB real, facându-se simţit 
acest exces abia în 2006. 

– evoluţiile de pe pieţele financiare internaţionale. De exemplu, în 2006 rata dobânzii 
de politică monetară a FED-ului a ajuns la un punct maxim de 5,25%, ceea ce a 
determinat unele reorientări ale investitorilor de pe pieţele emergente către piaţa 
SUA, generând o depreciere nominală a leului la mijlocul anului 2006.  

– evoluţia creditului neguvernamental, o creştere exagerată a acestuia şi 
utilizarea cu preponderenţă pentru consum a creditului putând să genereze 
presiuni inflaţioniste. În 2006, ritmul anual de creştere a creditului neguverna-
mental nominal s-a plasat uşor peste nivelul de trend (de aproximativ 50%). 
După un ritm anual maxim de 57,08 % înregistrat în iulie 2006, creşterea 
anuală a creditului neguvernamental a încetinit până la 53,75% în decembrie. 

– necesitatea stimulării economisirii. De exemplu, la începutul anului 2006, rata 
reală de dobândă la depozitele clienţilor la bănci a fost negativă. Efectele 
măsurilor CA al BNR din iunie 2006 de creştere a ratei dobânzii de politică 
monetară la 8,75% au generat după câteva luni (este adevarat că şi ca urmare a 
reducerii ratei inflaţiei) dobânzi real pozitive care să stimuleze economisirea. 

– anticipaţii inflaţioniste ale agenţilor (anticipări în creştere pun presiune pe 
majorarea ratei dobânzii). 

– evoluţia preţului petrolului pe plan internaţional (un preţ al petrolului în 
creştere generează o scumpire a combustibililor interni, şi deci un impact 
asupra creşterii ratei inflaţiei). 

– necesitatea ajustărilor preţurilor administrate şi calendarul de ajustare a acestor 
preţuri, în condiţiile aderării la 1 ianuarie 2007 la UE. 

– alţi factori macroeconomici interni şi internaţionali pentru care este necesară o 
monitorizare cu maximă vigilenţă de către banca centrală. 

Dintre factorii mai sus mentionaţi sunt unii care îi condiţionează pe alţii. De 
exemplu, creşterea creditului neguvernamental poate să determine o creştere a cererii 
interne, şi deci o creştere de PIB. De asemenea, creşterea (reală) a PIB este determinată într-o 
economie emergentă de un consum ridicat al gospodăriilor sau/şi de un volum investiţional 
ridicat. Cu alte cuvinte, în loc de a utiliza în analiza stabilirii ratei dobânzii băncii centrale 
creşterea creditului, a consumului populaţiei, a investiţiilor, a exportului net, se poate folosi 
(într-o abordare mai largă) creşterea PIB, care le include pe toate aceste elemente. 

Reguli de politică monetară de tip Taylor. Aspecte tehnice 
Fundamentarea ratei dobânzii băncii centrale pe baza unei analize empirice 

presupune găsirea unei funcţii de reacţie a băncii centrale pentru rata sa de dobândă              
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(o ecuaţie în care rata nominală de dobândă depinde de factori determinanţi ai acesteia). O 
astfel de funcţie de reacţie se mai întâlneşte în literatura de specialitate sub denumirea de 
regulă de politică monetară. În aceasta secţiune din lucrare am urmărit precizarea aspectelor 
tehnice referitoare la regulile de politică monetară de tip Taylor(5). Taylor (1993) a arătat că 
rata nominală de dobândă a unei bănci centrale poate fi descrisă de următoarea regulă de 
politică monetară (ecuaţie): 

ttt y~b)(a)i(i +π−π+π+= ∗∗∗            (1) 
unde: 

ti  =  rata nominală de dobândă a băncii centrale, în procente pe an, 

tπ  = rata anuală a inflaţiei în procente pe an, 

ty~  reprezintă output-gap-ul (gap-ul de PIB), definit astfel: ttt yyy~ −= , unde ty = logarit-
mul natural al PIB real (nivelul efectiv real al PIB), iar ty  este nivelul potenţial al 
logaritmului natural al PIB real(6), 

∗π  = ţinta inflaţiei anuale, 
∗i  = nivelul de echilibru pe termen lung al ratei reale de dobândă (rata reală neutrală de dobândă), 

** i+π = rata nominală de dobândă a băncii centrale pe care o putem numi de echilibru 
(pentru că include atât rata reală a dobânzii de echilibru, cât şi ţinta de inflaţie). Din punct de 

vedere econometric, ( ** i+π ) este o constantă în ecuaţia estimată. 
a = coeficient pe care îl putem interpreta ca un parametru de reacţie al politicii monetare la 

deviaţia inflaţiei de la ţinta de inflaţie, )(
i

a *
t

t

π−π∂

∂
= . 

b = coeficient pe care îl putem interpreta ca un parametru de reacţie al politicii monetare la 

deviaţia PIB-ului real efectiv de la nivelul său de echilibru, 
t

t
y~
i

b
∂
∂

= . 

Din punct de vedere empiric, regula (1) poate fi văzută ca o aproximare a politicii 
băncii centrale de stabilire a ratei dobanzii utilizând totuşi un număr redus de parametri.  

În practică, există decalaje de timp referitoare la comunicarea datelor statistice 
(PIB(7) şi indicele de preţuri de consum utilizat pentru determinarea ratei inflaţiei) de către 
Institutul Naţional de Statistică şi momentul stabilirii şi comunicării ratei dobânzii de 
politică monetară de către banca centrală. În aceste condiţii, pentru determinarea ratei de 
dobândă a băncii centrale, fie se utilizează date din prognozele pe termen scurt pentru PIB şi 
rata inflaţiei, fie se utilizează datele cu un lag în urmă pentru variabilele determinante ale 
ratei dobânzii, fie pur şi simplu se încearcă determinarea ratei dobaânzii numai cu ultimele 
date disponibile la momentul estimării. Această ultimă modalitate de abordare se poate 
dovedi destul de eficientă mai ales dacă mai adăugam la analiza empirică şi elemente de 
judecată (judgement). 

 
Estimarea ecuaţiilor ratei dobânzii BNR 
Pentru estimarea empirică, am utilizat serii de date cu frecvenţă trimestrială. Am 

folosit rata dobânzii BNR ca procent anual din ultima lună din trimestru, iar inflaţia şi 
PIB-ul real ca variaţii procentuale anuale, rata inflaţiei fiind considerată cea din ultima lună 
a trimestrului. 
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Notaţiile seriilor de timp utilizate sunt următoarele: I_NBR= rata dobânzii BNR la 
operaţiunile principale (medie ponderată cu soldurile a ratelor de dobândă la operaţiunile de 
atragere de depozite cu scadenţa la 1 lună şi emisiunea de certificate de depozit cu scadenţa 
la 3 luni de către BNR); seria de date are un coeficient de corelaţie ridicat (0,9605) cu rata 
de dobândă de politică monetară (notată I_NBR_MP: rata dobânzii la atragerea de depozite 
de către BNR şi care este un plafon maxim). GAP_RGDPHP = gap-ul PIB-ului real 
(diferenţa dintre PIB-ul real efectiv înregistrat în economie şi PIB-ul real potenţial). 
INFLATION = rata inflaţiei. RGDP = creşterea procentuală anuală a PIB –ului real. 

I = rata dobânzii la atragerea de depozite de către BNR. 
PIB-ul real potenţial l-am determinat utilizând filtrul Hodrick-Prescott cu variabila 

λ de valoare 1.600 (corespunzător frecvenţei trimestriale a datelor PIB-ului real).  
În tabelul 1, am prezentat o evoluţie comparativă a creşterii reale a PIB, a ratei 

inflaţiei şi a ratei dobânzii de politică monetară în România. Rata dobânzii de politică 
monetară a fost redusă pe măsură ce a avut loc o reducere a inflaţiei. În iunie 2006, deşi 
inflaţia a înregistrat scădere spre 7,11% (de la 8,41%), banca centrală a majorat rata dobânzii 
de politică monetară la 8,75%, unul dintre motive fiind posibilele presiuni inflaţioniste 
rezultate din creşterea PIB-ului (de fapt presiuni inflaţioniste din partea cererii). 

 
Tabelul 1 

Variaţia anuală a PIB real, 
rata anuală a inflaţiei, rata dobânzii de politică monetară 
  RGDP INFLATION I_NBR_MP 
2004Q1 6.2 13.1 21.25 
2004Q2 7 12 20.75 
2004Q3 9.7 11.1 18.75 
2004Q4 9.5 9.3 17 
2005Q1 6 8.7 14.5 
2005Q2 4.5 9.7 12.5 
2005Q3 2.4 8.5 7.5 
2005Q4 4.3 8.6 7.5 
2006Q1 6.9 8.41 8.5 
2006Q2 7.8 7.11 8.75 
2006Q3 8.3 5.48 8.75 
2006Q4 7.7 4.87 8.75 

Sursa: Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Statistică. 
 
În figura 1, am prezentat seriile de date pe care le-am utilizat în analiza empirică. 
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Figura 1. Reprezentare grafică a seriilor de timp utilizate 

 
Pe baza unui eşantion de date trimestriale 2000: 2006, am determinat coeficientul 

de corelare(8) de 0,95 dintre rata inflaţiei şi rata de dobândă a BNR, ceea ce semnifică faptul 
că rata dobânzii băncii centrale a avut o tendinţă descendentă asemănător inflaţiei. 

În continuare vom prezenta rezultatele mai multor estimări pe care le-am realizat în  
scopul determinării unei ecuaţii empirice pentru rata dobânzii BNR şi a unui nivel de 
echilibru pentru aceasta din urmă, încercând ca, pe final, să sintetizăm câteva concluzii. 

Un element important de cunoscut pentru estimarea unei reguli de politică monetară 
(funcţie de reacţie a băncii centrale) este ţinta de inflaţie. Pentru anul 2006, ţinta de inflaţie a 
BNR a fost de 5% (exprimată în procente anuale), iar pentru anul 2007 ţinta de inflaţie 
propusă este de 4%. Aceste ţinte de inflaţie le-am introdus în estimări în felul următor: 

 dacă ultima observaţie a eşantionului pe care se bazează estimarea ecuaţiei a fost cea 
aferentă trimestrului I sau II al anului 2006, atunci ţinta de inflaţie introdusă a fost de 5%. 

 dacă ultima observaţie a eşantionului pe care se bazează estimarea ecuaţiei a fost 
cea aferentă trimestrului IV al anului 2006, atunci ţinta de inflaţie introdusă a fost 
cea aferentă anului 2007. 

Am procedat astfel deoarece ne interesează în primul rând unde trebuie să se situeze 
rata dobânzii în prezent şi în viitorul apropiat. 

Utilizând sample-lul de date 2000q1 – 2006q2, pentru rata de dobândă a BNR am 
determinat următoarea regulă de politică monetară de tip Taylor: 

I_NBR = 8,65 + 1,32*GAP_RGDPHP +1,01*(INFLATION-5)     (2) 
Statisticile descriptive aferente ecuaţiei (2) sunt prezentate mai jos: 

Dependent Variable: I_NBR       
Method: Least Squares      
Sample (adjusted): 2000Q1 2006Q2     
Included observations: 26 after adjustments    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 8.65 1.22 7.08 0.00 
GAP_RGDPHP 1.32 0.47 2.81 0.01 
INFLATION-5 1.01 0.06 17.39 0.00 
R-squared 0.93     Mean dependent var 25.33 
Adjusted R-squared 0.92     S.D. dependent var 13.98 
S.E. of regression 3.86     Akaike info criterion 5.65 
Sum squared resid 342.77     Schwarz criterion 5.79 
Log likelihood -70.42     F-statistic  152.35 
Durbin-Watson stat 0.90     Prob(F-statistic) 0.00 
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Ecuaţia (2) conţine trei coeficienţi estimaţi (primul este „constanta”, iar ceilalţi doi 
îi putem considera că reprezintă parametri de reacţie ai politicii monetare la deviaţia inflaţiei 
de la ţinta de inflaţie şi, respectiv, la deviaţia creşterii economice reprezentată prin creşterea 
PIB real de la PIB-ul real de echilibru sau de la trendul de PIB real). Parametrul de reacţie al 
politicii monetare(9) la deviaţia PIB-ului real de la nivelul său de trend (1,32) este uşor mai 
ridicat decât parametrul de reacţie al politicii monetare la deviaţia ratei inflaţiei de la ţinta de 
inflaţie (1,01). Totuşi, acest lucru nu înseamnă că la stabilirea ratei de dobândă de politică 
monetară creşterea PIB-ului real ar fi mai importantă decât evoluţia inflaţiei. Inflaţia este 
centrul de analiză (obiectivul politicii monetare) într-o strategie de politică monetară de 
ţintire a inflaţiei. În cazul BNR, acest lucru este prevăzut şi prin lege (Legea nr. 312 / 2004 
privind statutul BNR). 

Un coeficient de o mare importanţă într-o regulă de politică monetară de tip Taylor 
este constanta. Aceasta poate fi utilizată în prognozarea ratei de dobândă a băncii centrale. 
De exemplu, constanta de 8,65 din ecuaţia estimată (2) semnifică acel nivel al ratei dobânzii 
BNR pentru care PIB-ul real tinde să se apropie de trendul său, iar inflaţia anuală de ţinta de 
inflaţie. 

Utilizând date trimestriale din primul trimestru al anului 2000 (2000q1) şi până în 
primul trimestru al anului 2006 (2006q1), estimările au fost următoarele: 

I_NBR=8,85+1,36×GAP_RGDPHP+1,01×(INFLATION-5)   (3) 
I_NBR=8,85+1,40×(RGDP-6.5)+1,12×(INFLATION-5)   (4) 
Astfel, se observă că pe măsură ce inflaţia s-a apropiat mai mult de ţinta de 5% pe 

anul 2006 (în ultima lună a trimestrului II al anului 2006, rata anuală a inflaţiei a fost în 
România de 7,11%, iar în ultima lună a trimestrului I al anului 2006 rata inflaţiei a fost de 
8,41% – adică deviaţia inflaţiei de la ţinta de 5% a scăzut de 3,41% în trimestrul I la 2,11% 
în trimestrul II), iar gap-ul de PIB real a crescut cu o amplitudine mai redusă decât deviaţia 
inflaţiei de la ţintă (gap-ul de PIB fiind în trimestrul I al lui 2006 de 0,33%, iar în trimestrul 
II al lui 2006 de 1,33%), constanta reprezentând rata dobânzii BNR de echilibru (adică cea 
care se doreşte a fi fixată pentru economie) s-a redus către 8,65%. 

 Utilizând eşantionul de date trimestriale din primul trimestru al anului 2000 şi 
până în trimestrul al patrulea al anului 2006 inclusiv, am estimat o altă ecuaţie pentru rata 
dobânzii BNR (I_NBR): 

I_NBR = 7,65 + 1,31×GAP_RGDPHP +1,01×(INFLATION-4)           (5) 
              [6,94]    [3,02]                           [19,27] 
Adjusted R squared = 0,93 
unde valorile din parantezele drepte reprezintă t-statisticile coeficienţilor. 
Rata dobânzii de politică monetară a BNR este uşor mai ridicată ca mărime faţă de 

rata dobânzii de sterilizare (I_NBR) (10) datorită faptului că atragerea lichidităţilor de către 
BNR prin emisiunea de certificate de depozit se realizează la o rată de dobândă mai redusă 
decât cea de politică monetară. 
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Figura 2. Rata dobânzii BNR la atragere de depozite (I), rata dobânzii BNR la atragere depozite 
+emisiune de CD-uri (I_NBR), rata dobânzii de politică monetară (I_NBR_MP) 

 
Cu date trimestriale din primul trimestru al anului 2000 şi până în trimestrul al 

patrulea al anului 2006 inclusiv, am estimat următoarea ecuaţie pentru rata dobânzii BNR  la 
atragere de depozite: 
I = 7,77 + 1,26×GAP_RGDP_HP + 1,01×(INFLATION-4)         (6)       
    [7,12]  [2,91]                                 [19,38] 
Adjusted R squared = 0.93 

Pe baza estimărilor realizate mai sus propunem următoarea regulă empirică de 
politică monetară pentru rata dobânzii BNR: 

)INFLATIONINFLATION(RGDPHP_GAP3.1)5.3(INFLATIONI_NBR *
tt

*
t −+++=                                (7) 

 În tabelul 2 am sintetizat coeficienţii relaţiilor (2), (3), (4), (5) si (6): 
Tabelul 2 

Sinteza coeficienţilor 

Reguli Rata dobânzii 
băncii centrale Eşantion date Ţinta de 

inflaţie 

Rata 
dobânzii 
BNR de 

echilibru 

Coeficient 
al gap-ului 

de PIB 

Coeficient 
al deviaţiei 
inflaţiei de 

la ţintă 
1 I_NBR 2000q1-2006q1 5 8,85 1,36 1,01 
2 I_NBR 2000q1-2006q2 5 8,65 1,32 1,01 
3 I_NBR 2000q1-2006q4 4 7,65 1,31 1,01 
4 I 2000q1-2006q4 4 7,77 1,26 1,01 
Regula 
propusă 

Rata dobânzii de 
politică monetară 

   Inflaţia 
ţintă + 3,5 

 1,3 1 

 
În ecuaţia (7), considerăm că cifra de 3,5 reprezintă rata de dobândă reală de 

echilibru a băncii centrale. Pentru 2006 şi 2007, considerăm că rata dobânzii reale de 
echilibru a BNR este de 3,5%. Pe măsură ce şi inflaţia se va mai reduce spre 2% în următorii 
ani în România, acest plus de 3,5 procente adăugat la ţinta de inflaţie pentru  a avea rata 
dobânzii nominale de echilibru se va mai diminua. 

Considerăm că există două utilităţi principale ale unei reguli de politică monetară 
de tipul prezentat mai sus la luarea deciziilor de modificare a ratei dobânzii bâncii centrale: 

1. utilizarea ecuaţiei ca atare în stabilirea ratei dobânzii de politică monetară; 
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2. utilizarea ratei nominale a dobânzii de echilibru pentru stabilirea ratei dobânzii de politică 
monetară. Cu alte cuvinte, dacă ne fixăm ţinta anuală de inflaţie de 4 %, adăugăm 3,5 
procente şi rezultă 7,5% rata dobânzii de politică monetară pe care o fixăm. 

 
Note 

(1)  Acest lucru implică şi faptul că rata de dobândă de politică monetară a băncii centrale 
(policy rate) este o rată de dobândă reprezentativă la împrumuturile pe care băncile 
din sistem le obţin de la banca centrală. De exemplu: Statele Unite ale Americii au ca 
rată de politică monetară rata la fondurile împrumutate (US Federal funds rate), 
Marea Britanie rata de dobândă la împrumuturile repo (UK repo rate), iar Uniunea 
Europeană rata de dobândă de împrumut – EU minimum Bid Rate). 

(2)  Mai este cunoscută sub denumirea de rată de dobândă de politică monetară (policy 
rate). 

(3)  Multe dintre deciziile de politică monetară în practică sunt bazate pe judgement. 
(4)  Rata inflaţiei, rata de creştere a PIB real, gap-ul de PIB. 
(5)  Denumirea vine de la numele (John Taylor) celui care a găsit relaţia 

ttt yii ~5.0)(5.1)( +−++= ∗∗∗ πππ  pentru rata nominală a dobânzii băncii centrale a 
FED din SUA şi care a fost denumită regulă de politică monetară. Această relaţie a 
fost menţionată în lucrarea apărută în 1993 „Discretion versus Policy Rules in 
Practice”. Coeficienţii 1,5 si 0,5 nu au fost determinaţi empiric (prin estimare), ci 
printr-o simplă observare a relaţiei dintre seriile de date statistice. Ulterior, relaţia 
amintită mai sus a fost modificată în literatura de specialitate, acest lucru 
realizându-se în sensul că fie formularea iniţială a regulii Taylor nu a fost validată 
empiric (şi a fost necesară modificarea coeficienţilor), fie s-au mai introdus în model 
(ecuatie) şi alţi factori determinanţi, ca de exemplu cursul de schimb (sau deviaţia 
cursului de schimb de la nivelul său de echilibru), fie s-au introdus lag-uri sau lead-uri 
ale variabilelor, fie s-a eliminat ţinta de inflaţie (s-a utilizat în ecuaţie doar rata 
inflatiei). 

(6)  O altă modalitate de determinare a gap-ului de PIB este reprezentată de cea în 
procente: se consideră variaţia reală anuală în procente a PIB ( ty ), iar trendul de PIB 

real (PIB-ul potential) - ty  se determină şi acesta pe baza ty . 
(7)  Institutul Naţional de Statistică comunică PIB (frecvenţa trimestrială) cu o întârziere 

de două –trei luni, întârziere generată de culegerea şi prelucrarea datelor. 
(8)  Coeficientul de corelare (CC) dintre două variabile economice exprimă relaţia dintre 

aceste variabile; dacă este pozitiv înseamnă că cele două variabile au aceeaşi evoluţie. 
Mod de determinare: 

∑ −−

∑ −−
=

22 )yy()xx(

)yy)(xx(CC , unde x si y sunt cele două variabile, iar x  şi y  sunt mediile lor. 

(9)  În condiţiile estimării unei funcţii de reacţie a bancii centrale, se consideră că politica 
monetară se realizează în principal pe baza ratei dobânzii. 

(10)  Vezi figura 2. 
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Rezumat. Schimbările în nivelul preţurilor datorate modificărilor în nivelul 
cursului de schimb sunt denumite trecerea cursului de schimb în inflaţie. Gradul de trecere 
a cursului de schimb în inflaţie este important pentru alegerea politicii monetare şi a 
cursului de schimb. Un grad de trecere a cursului de schimb redus conferă o mai mare 
independenţă în conducerea politicii monetare şi face mai uşoară implementarea strategiei 
directe de ţintire a inflaţiei. Gradul de trecere a cursului de schimb în nivelul preţurilor în 
România este analizat prin intermediul unui sistem de ecuaţii recursive, estimate prin 
intermediul unui VAR.  
 

Cuvinte-cheie: cursul de schimb; inflaţie; nivelul preţurilor; economii de tranziţie; 
politică monetară. 

 
Clasificare REL: 19I: Economia României în tranziţie 

 
Există numeroase discuţii privitoare la adoptarea regimului valutar adecvat pentru 

economiile în tranziţie; aceste dezbateri se axează în principal asupra gradului de fluctuaţie a 
cursului de schimb în cazul şocurilor interne şi externe. Fluctuaţiile valutare determină 
variaţii ale performanţelor unei economii prin intermediul canalelor cererii şi ofertei. În timp 
ce abordările tradiţionale stipulează faptul că deprecierea monedei naţionale este expansio-
nistă, noile cercetări evidenţiază existenţa unor efecte de contracţie. Dacă nu este îndeplinită 
condiţia Marshall-Lerner (conform căreia deprecierea va îmbunătăţi balanţa de plăţi dacă 
elasticitatea cererii interne pentru bunurile din import plus elasticitatea cererii externe pentru 
bunurile naţionale este supraunitară), deprecierea poate produce contracţii ale economiei 
datorită reducerii venitului naţional real. 

Gradul de trecere a cursului de schimb în inflaţie este important pentru alegerea 
politicii monetare şi a cursului de schimb. Un grad de trecere a cursului de schimb redus 
conferă o mai mare independenţă în conducerea politicii monetare şi face mai uşoară 
implementarea strategiei directe de ţintire a inflaţiei. 

 
1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniu 
Problematica influenţei modificărilor de curs asupra nivelului preţurilor a revenit în 

atenţia cercetătorilor în ultimul timp. În literatură există două importante curente de opinie: 
unul este bazat pe abordarea lui Obstfeld şi Rogoff (1995, pp. 622-626), care analizează  
influenţa cursului asupra ratelor de schimb într-un mediu economic cu preţuri rigide şi 
competiţie de tip monopolistic, luând în considerare raportul dintre preţurile locale şi cele în 
moneda ţării partenere la tranzacţiile comerciale; cealaltă abordare dezvoltată de McCarthy 
(1999, pp. 4-5) utilizează o formă simplificată a modelului „lanţului de distribuţie”, unde 
influenţa cursului de schimb este condiţionată de diferitele şocuri în nivelul cererii şi ofertei 
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care se reflectă în preţurile bunurilor importate, al preţurilor de producţie şi al preţurilor 
bunurilor de consum.  

Studiile empirice arată că, începând din anii 1990, gradul de trecere a cursului de 
schimb în inflaţie este mai redus decât era de aşteptat. La nivel agregat, aceasta se poate 
datora proporţiei mai reduse a bunurilor importate în coşul care este folosit pentru 
determinarea indicelui preţurilor de consum şi proporţiei mai reduse a materiilor prime din 
import. Primul care a argumentat trecerea redusă în nivelul inflaţiei a fost Taylor (2000,               
pp. 1389-1401), care demonstrează că declinul se datorează mediului economic cu o inflaţie 
redusă. Explicaţia este realizată cu ajutorul unui model bazat pe comportamentul firmelor. 
Acestea stabilesc preţurile cu câteva luni în avans, iar preţurile răspund mai mult la creşterile 
de costuri (datorate deprecierii cursului de schimb sau altor cauze) dacă modificările de 
costuri sunt percepute ca fiind persistente. Mediul economic inflaţionist va tinde să ducă la 
un nivel de trecere a cursului de schimb ridicat. 

Impactul modificărilor cursului de schimb asupra preţurilor de producţie, a 
preţurilor bunurilor de consum  şi importate este analizat, folosind un VAR recursiv, de 
către McCarthy (1999, pp. 8-18). Analiza este realizată pentru şase ţări industrializate din 
OECD şi arată că există un efect redus al cursului de schimb asupra preţurilor bunurilor de 
consum. De asemenea, este evidenţiat faptul că nivelul trecerii cursului de schimb în nivelul 
preţurilor este corelat cu gradul de deschidere al economiei.  

Scăderea gradului de trecere a cursului de schimb în inflaţie coincide cu scăderea 
inflaţiei, ceea ce poate conduce la concluzia că această scădere este corelată cu creşterea 
gradului de credibilitate a politicii monetare adoptate. Cercetările realizate se bazează pe 
ipoteza că aşteptările inflaţioniste sunt legate de niveluri reduse ale inflaţiei şi de 
credibilitatea politicii monetare. Choudhri şi Hakura (2001, pp. 12-20) arată că nivelul 
inflaţiei domină volatilitatea inflaţiei şi cursul de schimb, ceea ce explică diferenţele de la o 
ţară la alta între nivelul de trecere al preţurilor în inflaţie. 

2. Modalităţi de trecere a cursului de schimb în inflaţie şi factori de influenţă 
Schimbările în nivelul preţurilor datorate modificărilor în nivelul cursului de 

schimb sunt denumite trecerea cursului de schimb în inflaţie. Ţările cu o pondere crescută a 
importurilor este mult mai probabil să aibă un grad trecere a cursului în importuri mai mare. 
Importurile, având o pondere mai ridicată în coşul de consum, explică o mai mare parte din 
evoluţia inflaţiei. Mai mult, în cazul în care are loc o nouă trecere a cursului de schimb în 
inflaţie, atunci modificarea preţurilor bunurilor importate poate avea ca rezultat o modificare 
mult mai mare în indicele preţurilor bunurilor de consum. 

Trecerea parţială a cursului este generată de ajustările la nivelul preţurilor realizate 
de firmele importatoare atunci când acestea nu sunt sigure că modificările de preţ sunt 
ciclice sau permanente. Firmele îşi vor întârzia ajustările pentru o parte sau pentru totalitatea 
preţurilor până în momentul în care vor putea determina cu oarecare exactitate durata 
şocului. Ajustarea se realizează prin afectarea marjei de profit, astfel încât firmele vor 
accepta profituri mai mici sau chiar pierderi temporare pentru a-şi menţine cota de piaţă. Un 
alt factor care influenţează trecerea cursului de schimb în inflaţie este volatilitatea ratei de 
schimb: cu cât aceasta este mai ridicată, cu atât importatorii vor fi mai prudenţi în 
modificarea preţurilor.  

Procesul trecerii cursului de schimb în inflaţie presupune două etape: în prima 
etapă, modificările cursului de schimb se reflectă în preţurile bunurilor importate, iar în a 
doua etapă, modificările preţurilor bunurilor importate sunt transmise în preţurile bunurilor 
de consum, în funcţie de ponderea bunurilor importate în coşul indicelui preţurilor bunurilor 
de consum. Preţurile de consum vor fi afectate prin intermediul unui canal secundar: o 
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depreciere monetară va avea ca efect preţuri mai mari pentru bunurile importate, ceea ce va duce la 
o creştere a cererii pentru bunurile naţionale; efectul acestei creşteri de cerere va fi o presiune 
asupra preţurilor bunurilor de provenienţă intern care va duce la creşterea acestora; ca urmare, 
salariilor nominale vor tinde să crească, ceea ce va duce la o nouă creştere de preţuri. 

Svensson (2000) arată că analiza regimului de ţintire directă a inflaţiei într-o 
economie redusă ca dimensiuni şi deschisă este influenţată şi de canalele de transmisie a 
politicii monetare determinate de cursul de schimb. El identifică trei astfel de canale: 
creşterea cererii agregate determinată de sensibilitatea comerţului la modificările cursului de 
schimb; canalul direct al cursului de schimb este determinat de prezenţa bunurilor importate 
în coşul de bunuri folosit la determinarea indicelui preţurilor bunurilor de consum; legătura 
dintre indicele preţurilor bunurilor de consum şi cursul de schimb datorată importurilor de 
bunuri intermediare.  

 
3. Caracterizarea condiţiilor economice din România 
În perioada de tranziţie la economia de piaţă, inflaţia a fost foarte ridicată, 

ajungând, la începutul perioadei, la maxime de 200-300%. La începutul anului 1997, 
datorită liberalizării preţurilor din agricultură şi energie, fenomenul inflaţionist a fost 
realimentat, ajungându-se iar la un maxim de 180%. Ca urmare a politicilor monetare 
restrictive adoptate, preţurile au început să scadă, indicele preţurilor ajungând la 33% în 
februarie 1999. Aceasta scădere a avut loc pe fundalul deficitelor fiscale importante şi al 
creşterii rapide şi continue a salariilor şi a avut ca rezultat aprecierea cursului şi scăderea 
competitivităţii externe.  
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Figura 1. Evoluţia inflaţiei şi cursului USD/ROL (creştere faţă de luna anterioară) 

 în perioada ianuarie1994-iulie 2006 
 
Conform IMF (2001), evidenţele econometrice indică preţul forţei de lucru ca fiind 

principala  cauză a inflaţiei. Componenta inflaţionistă a costului unităţii de muncă derivă din 
indisciplina financiară la nivelul firmelor, care plătesc salarii mai mari decât se justifică prin 
creşterea productivităţii muncii şi chiar mai mari decât şi-ar fi putut permite în lipsa 
constrângerilor bugetare slabe. Un alt rol important în explicarea evoluţiei inflaţiei l-a avut 
creşterea masei monetare şi a creditului.  

Liberalizarea preţurilor în România a fost neregulată şi îndelung amânată, ultima 
rundă importantă desfăşurându-se la începutul anului 1997. Mai mult decât atât, preţurile au 
rămas controlate, în multe cazuri s-au liberalizat preţurilor bunurilor de consum, în timp ce 
preţurile materiilor prime au rămas nemodificate sau preţurile „liberalizate” includeau 
subvenţii.   
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Începând cu anul 2001, România a adoptat o combinaţie reuşită de politici 
macroeconomice care urmăresc îmbunătăţirea stabilităţii interne şi externe, scăderea inflaţiei 
şi creşterea rezervelor internaţionale. Ca urmare a politicilor dezinflaţioniste adoptate, 
inflaţia măsurată cu ajutorul indicelui preţurilor de consum a scăzut la 6%  în iunie 2006. 

În luna august a anului 2005, BNR a trecut la o nouă  strategie de politică monetară: 
ţintirea directă a inflaţiei. Pe parcursul anului 2006, procesul dezinflaţionist a continuat, rata 
anuală a inflaţiei înregistrând o reducere substanţială a ratei anuale a inflaţiei, aceasta 
evoluând în intervalul ţintă spre sfârşitul anului, după ce în lunile mai şi iunie se situase la 
niveluri superioare acestuia. Principalul element de susţinere a dezinflaţiei a fost evoluţia 
preţurilor volatile, al căror ritm anual a cunoscut o diminuare importantă.  
 

4. Analiza  corelaţiilor existente între cursul de schimb şi inflaţie  în România 
4.1. Modelul folosit 
În condiţiile în care BNR a adoptat, în anul 2005, strategia de ţintire directă  a 

inflaţiei, cunoaşterea factorilor care influenţează acest indicator macroeconomic este 
deosebit de importantă şi interesantă în acelaşi timp. Modificările cursului de schimb se 
reflectă în preţurile bunurilor importate, iar într-o a doua etapă, modificările preţurilor 
bunurilor importate sunt transmise în preţurile bunurilor de consum.  

Pentru determinarea efectului variaţiei cursului de schimb asupra preţurilor am 
folosit metoda lanţului de distribuţie formulată de McCarthy în 1999. Pentru estimarea 
şocului de la nivelul ofertei am folosit indicele armonizat al preţurilor din Uniunea 
Europeană; acest indice a fost ales deoarece ţara noastră este un importator de bunuri, mai 
ales de produse destinate consumului intermediar şi consumului final al populaţiei.  
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4.2. Datele folosite 
Pentru realizarea estimărilor au fost folosite serii de date lunare pentru indicele 

preţurilor bunurilor de consum (CPI), indicele preţurilor producţiei industriale (PPI), cursul 
de schimb USD/ROL (USDROL) şi producţia industrială, pentru perioada ianuarie 1994 - 
iulie 2006. Pentru asigurarea comparabilităţii datelor, toate estimările au fost realizate în 
ROL. Pentru determinarea şocului exogen la nivelul ofertei, a fost folosit indicele armonizat 
al preţurilor din Uniunea Europeană (HCPI), sursa acestui indice fiind baza de date a Băncii 
Centrale Europene. Gap-ul output-ului (folosit ca proxy pentru un şoc la nivelul cererii) este 
definit ca diferenţa dintre output-ul actual şi cel potenţial, unde output-ul potenţial reflectă 
output-ul maxim pe care îl poate obţine o economie fără a genera inflaţie. Gap-ul output-ului 
(OUTPUTGAP) este determinat prin intermediul filtrului Hodrick-Prescott: YGAP = Y - YHP. 
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Figura 2. Seriile de timp utilizate  

Pentru atenuarea perturbaţiilor induse de liberalizarea pieţei valutare în ianuarie 
1997, a celor induse de apariţia euro în 2002, s-a  introdus o variabilă dummy. 

 
4.3. Rezultatele estimărilor econometrice 
4.3.1. Testele de cauzalitate Granger 
Prima parte a analizei constă în realizarea testelor de cauzalitate de tip Granger.  

Cauzalitatea Granger arată măsura în care valorile curente ale unei variabile Y sunt explicate 
prin intermediul valorilor trecute ale altei variabile X. Corelaţia existentă între două 
variabile nu implică în mod necesar şi existenţa relaţiei de cauzalitate între respectivele 
variabile. De asemenea, relaţia de cauzalitate rezultată din calculele econometrice nu 
presupune neapărat existenţa unei legături reale între cele două variabile. 

 
          Tabelul 1 

Testele de cauzalitate Granger 
Null Hypothesis: Obs. F-Statistic Probability 

 PPI does not Granger Cause CPI 145 2,33786 0,03535 
 CPI does not Granger Cause PPI  3,28608 0,00480 
 HCPI does not Granger Cause CPI 145 3,29282 0,00473 
 CPI does not Granger Cause HCPI  1,75151 0,11400 
 OUTPUTGAP does not Granger Cause CPI 145 5,11508 0,00009 
 CPI does not Granger Cause OUTPUTGAP  0,87342 0,51637 
 RERUSDROL does not Granger Cause CPI 145 6,60734 0,00000 
 CPI does not Granger Cause RERUSDROL  1,26683 0,27698 
 HCPI does not Granger Cause PPI 145 4,26114 0,00059 
 PPI does not Granger Cause HCPI  1,59050 0,15473 
 OUTPUTGAP does not Granger Cause PPI 145 6,74285 0,00000 
 PPI does not Granger Cause OUTPUTGAP  0,59491 0,73396 
 RERUSDROL does not Granger Cause PPI 145 4,36492 0,00047 
 PPI does not Granger Cause RERUSDROL  2,84148 0,01236 

 
Modelul lanţului de distribuţie propus de McCarthy şi adaptat pentru condiţiile 

specifice economiei româneşti este validat de testele statistice de cauzalitate. Lanţul de 
propagare a undei inflaţioniste este:  
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Indicele preţurilor de consum este influenţat de indicele preţurilor producţiei 

industriale, de gap-ul de output, de indicele armonizat al preţurilor din Uniunea Europeană şi 
de cursul de schimb; de asemenea, indicele preţurilor producţiei industriale este influenţat de 
indicele preţurilor bunurilor de consum, de gap-ul de output, de indicele armonizat al 
preţurilor din Uniunea Europeană şi de cursul de schimb. De remarcat este că legătura de 
cauzalitate dintre CPI şi PPI se realizează în dublu sens: atât indicele preţurilor producţiei 
industriale influenţează indicele preţurilor bunurilor de consum, cât şi invers.  

 
4.3.2. Analiza de tip VAR 
Vectorul autoregresiv (VAR) este folosit pentru determinarea sistemelor formate 

din serii de timp aflate în interrelaţie şi pentru analiza efectelor şocurilor aleatoare asupra 
variabilelor din sistem. Numărul de laguri ales în estimarea VAR a fost determinat astfel 
încât să se minimizeze AIC: s-a determinat astfel un număr de trei laguri. Acest număr de 
laguri este consistent şi cu observaţiile empirice la nivelul economiei româneşti, conform 
cărora modificările la nivelul unei variabile din lanţul de transmitere a preţurilor sunt repede 
acomodate la nivelul celorlalte variabile. VAR-ul rezultat în urma estimărilor are următoarea 
formă (t statistic in paranteză), din ecuaţie fiind eliminate lag-urile cu o importanţă redusă: 

+−×+−×+−×+−×= )3(PPI82607.0)3(DCPI117730.0)2(DCPI190293.0)1(DCPI309138.0DCPI  
[3.01] [1.73] [1.11]    [1.42] 

+−×+−×−−×+ )1(DOUTPUTGAP019112.0)3(DHCPI991012.17)1(DHCPI837362.11  
   [1.25]   [-1.92]      [0.84] 

+−×+−×+−×+ )1(DUSDROL123580.0)3(DOUTPUTGAP03680238.0)2(DOUTPUTGAP030594.0  
[1.36]      [1.65]           [2.74] 

DUMMY24353.15009841.10)3(DUSDROL07536.0 ×++−×+  
   [1.60]        [2.09] [1.14] 

Este de remarcat inerţia fenomenului inflaţionist în România, nivelul indicelui 
preţurilor de consum fiind puternic influenţat de valorile lui anterioare; de asemenea, cea 
mai mare influenţă o are inflaţia de la nivelul preţurilor de consum din luna anterioară, 
influenţa scăzând pe măsură ce numărul de lag-uri creşte.  

Din punctul de vedere al indicelui preţurilor producţiei industriale, se remarcă o 
întârziere de trei luni în propagarea undei inflaţioniste. Aceasta se datorează contractelor 
comerciale încheiate cu preţuri fixe aflate în desfăşurare (şi lunile anterioare au o influenţă, 
datorată noilor contracte, dar foarte redusă). 

Efectul indicelui armonizat al preţurilor din Uniunea Europeană este cel mai mare 
ca intensitate şi, de asemenea, se propagă foarte repede. România este o ţară în care o mare 
parte din bunurile care fac obiectul consumului final al populaţiei sunt importante, inflaţia 
propagată prin intermediul indicelui preţurilor pentru importuri fiind o componentă deosebit 
de importantă a inflaţiei totale. De remarcat este şi coeficientul negativ asociat celui de-al 
treilea lag al indicelui armonizat al preţurilor, explicaţia pentru acest coeficient negativ fiind 
legată de reacţia cumpărătorilor de a renunţa la achiziţionarea bunurilor din import ca 
urmare a creşterii preţurilor acestora.  

Gap-ul output-ului, folosit ca proxy pentru un şoc la nivelul cererii, are semnificaţie 
pentru toate cele trei laguri luate în calcul la definirea ecuaţiei. O creştere a cererii pentru o 
anumită categorie de bunuri sau pentru întreg portofoliul de bunuri are ca efect o creştere a 
preţurilor şi, implicit, accentuarea fenomenului inflaţionist.  

Contrariantă este relaţia pozitivă existentă între cursul de schimb USD/ROL şi 
indicele preţurilor bunurilor de consum. Motivaţia este dată de faptul că o apreciere la 
nivelul leului faţă de dolar nu reprezintă în mod necesar o apreciere faţă de euro, dolarul 
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depreciindu-se puternic în ultima perioadă faţă de moneda europeană. Având în vedere 
faptul că majoritatea preţurilor bunurilor de consum sunt determinate în funcţie de euro, 
relaţia nu este surprinzătoare. O altă explicaţie este dată de nivelul scăzut al fenomenului de 
trecere a cursului de schimb în inflaţie care a început să se manifeste în ultima perioadă şi în 
România, producătorii şi importatorii preferând să preia o mare parte din pierderile legate de 
fluctuaţiile cursului valutar.  

Concluziile desprinse pentru indicele preţurilor bunurilor de consum pot fi 
generalizate şi pentru indicele preţurilor producţiei industriale, aşa cum rezultă din ecuaţia 
următoare: 

++++=  DPPI(-1)*0.14461  DCPI(-3)*0.153621  DCPI(-2)*0.090042  DCPI(-1)*0.308381  DPPI  
 -DHCPI(-2)*7.494678  DHCPI(-1)*34.145582  DPPI(-3)*0.169421  DPPI(-2)*0.065162  ++++  
 - (-2)DOUTPUTGAP*0.094445  (-1)DOUTPUTGAP*0.007287  DHCPI(-3)*26.937441 - ++  
   )DUSDROL(-2*0.042657 - )DUSDROL(-1*0.068748 - (-3)DOUTPUTGAP*0.042857 - +  
 DUMMY*3.458598  5.449103  )DUSDROL(-3*0.060904 +++

 

Diferenţa este reprezentată tocmai de gradul de trecere al cursului de schimb în 
inflaţie, care este mult mai mare dacă se foloseşte această modalitate de cuantificare. Relaţia 
negativă poate fi explicată şi prin influenţa preţurilor combustibililor şi energiei reflectate 
mult mai mult la nivelul industriei, preţuri exprimate cu preponderenţă în dolari SUA. 

 
4.3.3. Descompunerea variaţiei şi reacţia la producerea unui şoc 
Descompunerea variaţiei permite examinarea importanţei şocurilor cursului de 

schimb în explicarea indicilor preţurilor bunurilor de consum şi producţiei industriale pe 
parcursul perioadei analizate şi, de asemenea, indică gradul în care variaţia previzionată a 
inflaţiei poate fi atribuită şocului. Descompunerea varianţei indicilor de preţ studiaţi a fost 
realizată pentru 24 de perioade (2 ani). Aşa cum rezultă şi din figura 4, cele două variabile 
sunt în cea mai mare parte de propriile modificări. Interesant este faptul că o parte destul de 
importantă (aproximativ 30%) din evoluţia indicelui preţurilor producţiei industriale este 
explicată prin evoluţia indicelui preţurilor bunurilor de consum. Explicaţia acestei observaţii 
oarecum neobişnuite este dată de scăderea gradului de trecere a cursului de schimb în 
nivelul preţurilor, care a început să se manifeste în ultimul timp şi în ţara noastră.  
Producătorii au devenit atenţi la evoluţia pieţei de retrail şi, din dorinţa de a-şi menţine cota 
de piaţă, preferă să suporte o parte din creşterea de preţ prin diminuare cotei de profit. 
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Figura 3. Descompunerea variaţiei pentru Indicele Preţurilor Bunurilor  

de Consum şi Indicele Preţurilor Producţiei Industriale 
 
Următorul pas în realizarea estimărilor este studierea la efectului asupra indicilor 

de preţ al producerii unui şoc la nivelul cursului de schimb. Aşa cum şi celelalte teste 
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efectuate anticipau, acest şoc va avea efecte destul de reduse asupra inflaţiei în cazul 
României, ceea ce denotă un grad redus de trecere a cursului de schimb în inflaţie. O 
depreciere a cursului are ca efect creşterea inflaţiei, maximul atingându-se în a patra lună de 
la producerea şocului, fiind de 3,97% pentru CPI şi, ceva mai mare, de 4,18% pentru PPI.  
Prima reacţie a indicelui preţurilor este aceea de scădere, întărindu-se astfel ideea conform 
căreia producătorii tind să ia asupra lor o mare parte din efectele negative ale modificării 
cursului de schimb, în speranţa că aceste efecte vor fi tranzitorii şi că în acest fel îşi vor 
menţine cota de piaţă. 

Efectele şocului sunt destul de persistente, chiar dacă amplitudinea lor nu este mare, 
scăzând sub 1% după 1 an (CPI) şi respectiv după 16 luni (PPI). După doi ani, reacţia 
inflaţiei tinde spre zero, dar nu este total nulă. Astfel, se demonstrează încă o dată cât de 
importantă este în cazul României inflaţia trecută, populaţia neputând uita uşor perioadele de 
inflaţie ridicată din perioada postrevoluţionară.  
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Figura 4. Reacţia Indicelui Preţurilor Bunurilor de Consum  

şi Indicelui Preţurilor Producţiei Industriale la un şoc la nivelul cursului de schimb 
 
5. Concluzii 
Stabilitatea economică din ultima perioadă şi creşterea transparenţei politicii 

monetare a BNR a dus la creşterea credibilităţii băncii centrale în ceea ce priveşte 
perspectivele dezinflaţiei şi la scăderea volatilităţii cursului de schimb. De asemenea, 
creşterea competiţiei pe piaţa bunurilor de consum, inclusiv pe cea a bunurilor importate, a 
dus la scăderea marjei de profit a producătorilor, ceea ce a avut ca efect scăderea influenţei 
cursului asupra inflaţiei.  

Scăderea gradului de trecere a cursului de schimb în inflaţie nu are numai 
importanţă teoretică, ci are şi o importanţă practică, datorată deciziei BNR de a trece la 
ţintirea directă a inflaţiei. Odată cu adoptarea strategiei de politică monetară de ţintire 
directă a inflaţiei, atenţia acordată cursului de schimb s-a diminuat considerabil. În ultimii 
ani intervenţiile BNR pe piaţa valutară pentru influenţarea cursului de schimb în 
conformitate cu obiectivele băncii s-au diminuat atât ca număr, cât şi ca volum. În aceste 
condiţii, scăderea gradului de trecere a cursului în inflaţie este benefică, deoarece 
volatilitatea ridicată a cursului de schimb care se mai poate manifesta pe perioade scurte nu 
va influenţa obiectivul de inflaţie stabilit de BNR.  

În ultimii ani gradul de trecere al cursului de schimb în inflaţie a fost scăzut, de 
maximum 15% pentru CPI şi de 6% pentru PPI. Aceste niveluri ale gradului de trecere au un 
caracter dual: sunt pe de-o parte influenţate de valorile trecute, mai mari, ale gradului de 
trecere a cursului de schimb în inflaţie. Scăderea influenţei cursului asupra preţurilor este 
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benefică deoarece reflectă îmbunătăţirea situaţiei economice a ţării noastre şi creşterea 
credibilităţii politicii monetare, astfel încât inflaţia viitoare va putea fi influenţată astfel încât 
să se stabilizeze la un nivel cât mai scăzut. Pe de altă parte, alegerea cursului USD/ROL, în 
funcţie de care s-au făcut estimările, nu este poate ce mai bună alegere, simţindu-se nevoia 
realizării şi a unor estimări în folosind cursul EUR/RON. Încercările de a realiza estimări cu 
ajutorul acestui curs au fost împiedicate de dimensiunea redusă a seriei de timp EUR/RON.  
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Rezumat. Managementul riscului financiar este inerent în conducerea unei bănci şi 
în rolul băncilor ca intermediari financiari. Pentru a răspunde cerinţelor clienţilor şi 
comunităţilor şi pentru a executa strategii bancae, băncile fac împrumuturi gestionează 
ruscurile, depozite cu diferite rate de maternitate şi dobânda. Aceste activităţi pot să expună 
câştigurile şi capitalul băncii la riscuri datorate modificărilor ratelor dobânzilor. Această 
expunere este riscul de rată a dobânzii. 
 

Cuvinte-cheie: gap de maturitate; durata gapului; măsuri de redresare; pasive; active. 
 
REL: 3C  7J  11C 
 
Elemente introductive 

 
Piaţa monetară internă şi internaţională din ultima perioadă de timp s-a caracterizat 

printr-o volatilitate ridicată a ratei dobânzii şi a cursului de schimb, o sporire a concurenţei, 
a volumului activelor şi o diminuare a marjei profitului cuvenit instituţiilor de credit din 
cadrul sectorului românesc, fapt ce a dus la realizarea unei gestiuni prudente a activelor şi 
pasivelor bancare.   

Conform unui sondaj realizat de curând de BNR, riscul de dobândă şi riscul valutar 
sunt principalele riscuri cu care se confruntă întreg sistemul bancar românesc. Un deziderat 
important în cadrul realizării performanţelor bancare, pe lângă realizarea unui raport optim 
între pasive şi active, prin optimizarea duratei de mobilizare şi angajare a resurselor, îl are 
gestionarea riscurilor, ce are ca principal obiectiv asigurarea perenităţii băncii, prin 
evaluarea riscurilor care se transformă în costuri viitoare. 

Identificarea factorilor de risc, evaluarea, controlul şi diminuarea acestuia sunt 
principalele etape în analiza riscului şi depind de perioada de timp luată în calcul, de 
costurile şi beneficiile aferente, de credibilitatea datelor şi informaţiilor, de externalităţile 
posibile şi de interdependenţele dintre evenimente.  

Riscul de rată a dobânzii apare în urma variaţiilor ratei dobânzii pe piaţa financiară 
şi se manifestă prin diminuarea veniturilor bancare, fiind rezultatul a doi factori: 

• poziţia ratei este reprezentată de diferitele linii din bilanţ  ce sunt afectate de 
mişcările de pe piaţă; 

• incertitudinea privind marja dobânzii ce creşte cu volatilitatea ratei şi cu 
expunerea la acest risc. 

Principalii indicatori ai riscului de variaţie a ratei dobânzii bancare sunt: 
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a) Ecart-ul (gap-ul) se determină ca diferenţă între activele şi pasivele sensibile la 
un moment dat, fiind considerat măsura clasică a expunerii la acest risc; şi 

b) Indicele de sensibilitate se calculează prin raportarea aceloraşi elemente. 
Având în vedere aceşti doi indicatori, strategia băncii în domeniul riscului de 

variaţie a dobânzii poate fi formulată astfel: în orice moment ecart-ul trebuie să fie nul sau, 
echivalent, indicele trebuie să fie egal cu 1, astfel marja dobânzii variază în funcţie de 
valoarea acestor indicatori de sensibilitate şi de sensul de variaţie a dobânzilor pe piaţă. 

Componentele riscului de rată a dobânzii sunt: 
– riscul de exploatare – se înregistrează datorită unei creşteri a cheltuielilor sau a 

unei diminuări a veniturilor din dobânzi; 
– riscul de capital – apare datorită reducerii valorii activelor sau creşterii datoriilor. 
Factorii care afectează sensibilitatea băncii la variaţia ratei dobânzii pe piaţă sunt de 

natură: 
• endogenă, printre care putem enumera: structura activelor şi pasivelor bancare, 

calitatea şi eşalonarea scadenţelor creditelor şi a fondurilor atrase; 
• exogenă – determinaţi de evoluţia condiţiilor economice generale care se reflectă 

în nivelul ratelor dobânzii pe piaţă. 
O bancă poate să-şi stabilească o politică proprie a dobânzii prin identificarea 

mărimii portofoliilor de active şi pasive care vor fi contractate şi evaluate într-o perioadă 
dată, astfel realizându-se o modificare a veniturilor şi cheltuielilor cu dobânzile. 
Modificările survenite faţă de echilibrul anterior determină apariţia unei diferenţe, a unui 
gol, un GAP.  

Încercarea instituţiei de reglare a tuturor activelor cu pasivele, din punct de vedere 
al maturităţii şi din punct de vedere al dobânzilor, poate duce la un nivel de profitabilitate 
globală extrem de redus, ce ar putea  provoca întrebări referitoare la calitatea managemen-
tului şi la stabilitatea pe termen mediu a organizaţiei respective. Astfel o dezvoltarea 
durabilă a activităţii instituţiei se realizează  în condiţiile asumării riscului de rată a dobânzii 
şi a unei structuri a bilanţului capabilă să absoarbă  lin şocurile exogene. 

În literatura de specialitate se cunosc mai multe instrumente manageriale pentru 
monitorizarea riscului de dobândă, având ca obiectiv principal maximizarea marjei nete din 
dobânzi a băncii, în condiţiile unui nivel acceptabil de risc. Le exemplificăm în continuare 
astfel: 

• Strategia de management al activelor presupune că suma şi tipul depozitelor pe 
care le are o bancă şi volumul altor împrumuturi pe care aceasta le poate atrage 
depind în cea mai mare măsura de clienţii săi, însă principalul activ al băncii, 
cum ar fi creditele, nu se transformă cu uşurinţă în lichidităţi, mai ales în cazul 
unei economii în recesiune. 

• Strategia de management al pasivelor urmăreşte în special obţinerea unui control 
asupra surselor de fonduri, comparabil cu controlul deţinut de bancă asupra 
activelor sale. Principalul element de control asupra depozitelor pe care le atrage 
şi pentru împrumuturile pe care le ia este reprezentat de preţ, adică, în cazul 
băncii, rata dobânzii. 

• Strategia de management al fondurilor a apărut datorită dezvoltării strategiei de 
management al pasivelor şi creşterea volatilităţii dobânzilor şi a riscurilor. Este 
abordarea cea mai echilibrată a managementului activelor şi pasivelor, deoarece 
conducerea băncii trebuie să exercite un control cât mai ridicat asupra volumului, 
structurii şi venitului, respectiv costului, atât al activelor, cât şi al pasivelor. 
Această coordonare permite maximizarea marjei dintre veniturile băncii obţinute 
din plasamente şi cheltuielile sale pentru atragerea pasivelor; politicile băncii 
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trebuie dezvoltate în aşa fel încât să maximizeze veniturile şi să minimizeze 
costurile aferente serviciilor băncii.  
Se cunosc două metode de gestionare a riscului de rată a dobânzii, şi anume: 
– prin imunizare – cazul în care banca îşi propune obţinerea unei structuri a 

activelor şi a pasivelor care să asigure independenţa marjei dobânzii pe piaţă, 
realizându-se prin emiterea unui instrument de sens contrar cu aceeaşi durată 
şi aceeaşi valoare actuală ca şi instrumentul care trebuie protejat; 

– prin acoperire – se implementează o structură dezechilibrată a activelor şi 
pasivelor cu scopul de a profita de variaţia ratei dobânzii. În cazul în care piaţa nu 
evoluează în sensul prevăzut, asigurarea presupune protecţia activelor şi pasivelor 
sensibile, acest lucru realizându-se prin folosirea unor instrumente derivate. 

 
Modele de cuantificare a riscului de rată a dobânzii 
1. Modelul gap-ului între activele şi pasivele sensibile 
Acest model presupune calcularea unui gap ca diferenţă între active şi pasive pe 

fiecare bandă de scadenţă, putându-se determina şi un gap cumulat. 

1-iGAPCiGAP iGAPC                                             iP-iA iGAP +==  

GAPCi = gap-ul cumulat pentru scadenţa i; 
GAPi= gap-ul pentru scadenţa i; 
GAPCi-1=gap-ul cumulat pentru scadenţa i-1; 
Ai= activ pe scadenţa i; 
Pi= pasiv pe scadenţa i. 

Determinându-se gap-ul pe fiecare bandă de scadenţă se poate calcula care este 
expunerea  băncii în termeni de venit din dobândă la modificarea ratei de dobândă pe piaţă, 
astfel: r)iPSi(ASΔriGAPiΔVND ×−=×=  

ΔVNDi = modificarea venitului net din dobândă pentru o bandă de maturitate i; 
Δr = modificarea ratei de dobândă care afectează activele şi pasivele pe maturitatea i. 

Analiza gap-ului dintre activele şi pasivele sensibile reprezintă tehnica cea mai 
simplă de măsurare a riscului de rată a dobânzii, principalul avantaj fiind acela că 
previzionează cu uşurinţă evoluţia venitului net din dobânzi pentru o anumită modificare a 
ratei dobânzii de piaţă, însă prezintă şi o serie de dezavantaje, printre care: 

– nu sunt luate în considerare elementele extrabilanţiere; 
– nu se ia în calcul efectul modificării ratei dobânzii asupra valorii de piaţă, venitul 

net din dobândă fiind calculat la valoarea contabilă; 
– nu sunt luate în considerare dobânzile şi principalele elemente bilanţiere 

nesenzitive la rata dobânzii; 
– nu se ţine cont de distribuţia elementelor bilanţiere în interiorul unei benzi de 

scadenţă. 
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În analiza realizată gap-ul cumulativ indică mărimea riscului pe care poate să-l 
gestioneze o bancă în ceea ce priveşte ratele dobânzii. Aşa cum se observă şi din graficul 
intitulat „Modelul gap-ului între activele şi pasivele sensibile”, de-a lungul celor şapte ani 
banca a prezentat poziţii diferite pe rata dobânzii. Pentru anii 2001, respectiv 2002 banca a 
deţinut o poziţie scurtă pe rata dobânzii, adică valoarea activelor cu dobânda variabilă este 
mai mică decât valoarea pasivelor cu dobânda variabilă. Obţinând un gap cumulat negativ 
banca înregistrează o creştere a venitului net din dobândă numai în condiţia în care rata 
dobânzii se va diminua uniform pe toată perioada, şi numai dacă în structura şi volumul 
portofoliului nu intervin schimbări majore. În schimb, pentru ceilalţi ani analizaţi, respectiv 
2000 şi perioada între anul 2003 şi 2006, banca a avut o poziţie lungă pe rata dobânzii, adică 
valoarea activelor cu dobândă variabilă este superioară valorii pasivelor cu dobândă 
variabilă. Obţinând un gap cumulat pozitiv banca înregistrează o creştere a venitului net din 
dobândă numai în condiţia în care rata dobânzii va creşte uniform pe toată perioada, şi 
numai dacă în structura şi volumul portofoliului nu intervin schimbări majore. 

În urma analizei riscului de rată a dobânzii prin metoda GAP-urilor între active şi 
pasive sensibile s-a constatat o expunere variată a băncii faţă de acest risc, chiar dacă la 
nivel global gradul de acoperire a activelor şi pasivelor de această natură a fost satisfăcut. 
Astfel, o instituţie financiar-bancară poate fi:  

– activ senzitivă, caz în care instituţia înregistrează un gap pozitiv. Dacă ratele de 
dobândă vor înregistra o creştere atunci această instituţie va înregistra o majorare 
a veniturilor nete din dobânzi şi viceversa; sau  

– pasiv senzitivă, caz în care veniturile nete din dobânzi se vor diminua în 
condiţiile majorării ratelor de dobândă, şi invers.  

În cazul unui gap pozitiv se realizează o finanţare a excedentului cu ajutorul resurselor cu 
rată fixă – scăderea ratelor poate diminua remunerarea pasivelor cu rată variabilă fără ca 
remuneraţia activelor de rată fixă să fie modificată. Scăderea ratelor implică o scădere a marjei din 
dobânzi, iar în sens contrar va determina creşterea marjei dobânzii. În cazul gap-ului negativ banca 
posedă un plus de pasiv cu rată variabilă. O creştere a ratelor va antrena o scădere a marjei, în timp 
ce o scădere a ratelor se traduce printr-o apreciere a marjei. 

Modelul Gap-ului între active şi pasive sensibile 
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Pentru aducerea gap-ului la valoarea nulă, teoretic se pot utiliza mai multe strategii 
precum: 

– calcularea gap-urilor periodice pe orizonturi mici de timp; 
– corelarea activelor cu dobânzi noi cu pasivele cu dobânzi noi, în aşa fel încât 

gap-urile periodice să tindă la zero; 
– susţinerea activelor pe termen lung din pasive nepurtătoare de dobândă (capital 

propriu). 
În cazul băncii asupra căreia s-a realizat studiului actual restructurarea bilanţieră 

este dificil de realizat deoarece în România încă nu sunt dezvoltate instrumentele pieţei de 
capital care i-ar permite acest lucru cu uşurinţă, singura posibilitate fiind modificarea 
dobânzii, urmată într-un interval scurt de timp de modificarea structurii bilanţului odată cu 
dezvoltarea pieţei de capital. 

 

2. Modelul gap-ului de maturitate  
Acest model se bazează pe noţiunea de valoare de piaţă a activelor şi datoriilor, ce 

se determină ca valoare actualizată a fluxurilor viitoare generate de respectivul instrument, 
actualizarea făcându-se cu o rata de dobândă de piaţă. 

Influenţa maturităţii asupra modificării preţului unui element bilanţier se poate 
extinde la nivelul întregului activ sau pasiv, putându-se calcula maturitatea medie a activelor 
şi datoriilor ca fiind :    

∑
=

=
n

1i iAM
iAxAM        şi      ∑

=
=

n

1i iPM
iPxPM         

unde: 
MA, MP = maturitatea medie a activului, respectiv a  datoriilor;       
MAi, MPi = maturitatea activului i,  respectiv datoriei i; 
xAi, xPi= ponderea valorii de piaţă a activului i, respectiv datoriei i, în valoarea de piaţă a 
activului, datoriei total(e). 

Efectul net al modificării ratelor de dobândă asupra bilanţului bancar se poate 
determina cu ajutorul gap-ul de maturitate între active şi datorii: 

PM -AM GAPM=  

Băncile comerciale sunt caracterizate de un gap de maturitate pozitiv,  explicat prin 
faptul că maturitatea medie a activelor este mai mare decât maturitatea medie a datoriilor, 
deoarece clienţii preferă credite pe termene lungi, iar depozitele sunt pe termene scurte.  

Realizând diferenţa între valoarea de piaţă a activelor şi valoarea de piaţă a 
datoriilor ne va rezulta valoarea de piaţă a capitalurilor proprii ale băncii, ceea ce reprezintă 
valoarea pe care ar primi-o acţionarii băncii dacă s-ar lichida activele şi s-ar răscumpăra 
pasivele la preţurile pieţei. 

Imunizarea la riscul de rată a dobânzii se realizează în momentul în care gap-ul de 
maturitate este nul, însă acesta nu protejează întotdeauna banca de riscul de rată a dobânzii 
deoarece trebuie să se ţină seama de efectul de levier şi conceptul de durată a activelor şi 
datoriilor. 
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De-a lungul perioadei cuprinse între anul 2000 - 2006, în urma analizei efectuate 
am constat faptul că banca înregistrează numai gap-uri de maturitate pozitive, ceea ce 
subliniază faptul că activele înregistrează o maturitate mai mare decât cea a pasivelor, 
punctul minim, aşa cum se observa şi din grafic atingându-se în anul 2002, iar cel de maxim 
în anul 2005, când s-a obţinut un decalaj între maturitatea activelor şi cea a pasivelor de 
0,6848 ani. 

 
3. Modelul gap-ului de durată  

 
Acest model este întâlnit şi sub denumirea de „metoda actualizării” şi defineşte 

conceptul de gap de durată ca fiind o durată ponderată cu valorile actuale ale fluxurilor 
generate de un activ sau pasiv dat. Analiza gap-ului de durată pune accent pe variaţia valorii 
de piaţă a capitalului, activelor şi pasivelor băncii, concentrând impactul pe care îl produc 
fluctuaţiile ratei dobânzii asupra întregului portofoliu. 

Durata reprezintă media ponderată a scadenţei fluxurilor unui activ sau pasiv 
utilizând ca ponderi valoarea prezentă a fiecărui flux în total fluxuri actualizate.  

∑
= +

∑
= +

=
N

m
1i ii

m
)m

r(1
iCF

N

m
1i iim)m

r(1
iiCF

D
            

unde:  
D = durata (măsurată în ani); 
CFi  = fluxul plătit la momentul i; 
N = ultimul moment la care e plătit fluxul; 
m = numărul de plăţi pe an; 
r = rata dobânzii pe piaţă sau rentabilitatea cerută. 

Durata mai poate fi utilizată şi pentru realizarea imunizării unui element sau al bilanţului 
bancar în ansamblu. Acesta din urmă este imunizat la rata dobânzii dacă evoluţia ratei dobânzii pe 
piaţă nu influenţează valoarea de piaţă a capitalurilor proprii. Trebuie calculată durata activului şi 
pasivului îndatorat astfel: ∑

=
=

n

1i iAD
iAxAD  şi     ∑

=
=

n

1i iPD
iPx PD      

unde: 
DA, DP = durata portofoliului de active, respectiv datorii;  

Modelul gap-ului de maturitate
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DAi, DPi = durata activului i, respectiv datorii i; 
xAi, xPi = ponderea valorii de piaţă a activului i, respectiv datoriei i, în valoarea de piaţă a 
activului, datoriei total(e). 

Gap-ul de durata se calculează conform formulei următoare:  
lPD-AD=DGAP ×    

unde:   
l = ponderea datoriilor în total activ la valori de piaţă (efectul de pârghie). 

Astfel modificarea valorii de piaţă a capitalurilor proprii se determină după 

următoarea formulă: 
r)(1

Δr
ADGAPΔPΔAΔCPR

+
××−=−=   

unde: 
DGAP = gap-ul de durată; 
A = valoarea de piaţă a activului; 
r = rata dobânzii pe piaţă sau rentabilitatea cerută. 

Imunizarea la rata dobânzii presupune reducerea la zero a gap-ului de durată, iar 
acest lucru se poate realiza fie prin modificarea duratei activului, a duratei pasivului sau a 
efectului de pârghie. 

Critici ale modelului gap-ului de durată: 
– costurile implicate de implementarea modelului pentru restructurarea bilanţului 

sunt foarte ridicate; 
– realizarea imunizării este o problemă de dinamică – ideal ar fi să se realizeze 

imunizarea la fiecare modificare a ratei dobânzii pe piaţă, însă acest lucru 
presupune un volum mare de lucru; 

– acurateţea măsurării modificării preţului – se poate aplica doar pentru modificări 
foarte mici, pentru modificări mai mari apar erori. 

 

 
 

Pe perioada de şapte ani, în care s-a făcut analiza, banca înregistrează gap-uri de 
durată pozitive, ceea ce pune în evidenţă riscul de rată a dobânzii prin nepotrivirea dintre 
durata medie a activelor şi durata medie a pasivelor. În cazul în care ratele dobânzilor se 
modifică, valoarea activelor şi pasivelor se va schimba, ceea ce determină modificări în 
valoarea venitului net din dobândă faţă de valoarea iniţiala (prognozată). Dacă ratele 

Modelul gap-ului de durată
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dobânzii cresc se va înregistra şi o scădere a capitalului, iar dacă acestea scad capitalul va 
înregistra o creştere.  

Cel mai ridicat nivel de risc s-a înregistrat în anul 2005, când s-a ajuns la un decalaj 
de 0,5879 ani, cu o creştere faţă de anul precedent de 79,183%, iar cel mai scăzut nivel se 
înregistrează în anul 2002, în valoare de 0,1391 ani, având o scădere faţă de anul 2001 de 
29,427%. 

 
4. Modele bazate pe simulări  
Sunt modele complexe, ce presupun evaluarea efectelor probabile ale modificării 

ratei dobânzii asupra rezultatelor simulând posibile evoluţii ale acesteia. Calitatea 
simulărilor depinde de validitatea ipotezelor făcute despre evoluţia ratei dobânzii şi 
comportamentul băncii şi clienţilor ei. 

Modelele bazate pe simulări sunt folosite de către băncile care folosesc instrumente 
financiare complexe sau care au un profil al riscului complex, şi presupun evaluarea 
posibilelor efecte ale modificărilor în rata dobânzii asupra rezultatelor simulând posibile 
evoluţii ale ratelor de dobândă şi, implicit, ale acestora asupra fluxurilor de încasări şi plăţi. 
Aceste modele au drept condiţie esenţială identificarea tuturor surselor de risc şi implică o 
detaliere mult mai ridicată a elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere, putând lua în calcul şi 
multe scenarii posibile de modificare a ratei dobânzii. În cadrul acestor simulări cel mai 
frecvent folosite sunt metodele: simulările istorice, simulările Monte Carlo sau metoda 
bootstrapping. Se pot lua în calcul de la modificări în panta şi în forma curbei structurii la 
termen a ratelor de dobândă până la scenarii de evoluţie a ratelor de dobândă derivate din 
simulări Monte Carlo. 

Astfel, se au în vedere de exemplu ipoteze despre evoluţia viitoare a ratelor de 
dobândă, comportamentul clienţilor băncii (retragerea depozitelor), cât şi eventuale 
modificări în portofoliul băncii (de exemplu acordarea unor credite noi sau implicarea în alte 
tranzacţii decât cele existente în momentul actual).  

Evaluarea calităţii diverselor simulări se face în funcţie de validitatea datelor, a 
ipotezelor făcute despre evoluţia ratei dobânzii şi comportamentul băncii şi clienţilor ei şi de 
capacitatea modelului de evaluare a instrumentelor complexe. 

În urma analizei efectuate în exemplul nostru s-a constatat o necorelare între 
activele şi pasivele băncii, o dependenţă a băncii de pasivele sensibile, situaţie destul de 
dezavantajoasă în condiţiile actuale datorită scăderii ratelor de dobândă. Riscul de rată a 
dobânzii s-a manifestat datorită ratei inflaţiei înalte comparativ cu rata inflaţiei din ţările 
europene; rata înaltă a rezervei minime obligatorii; marje mai mici practicate pe segmentul 
interbancar; concurenţa în sistemul bancar; dificultăţi în executarea garanţiilor; protecţia 
excesiv de mare a debitorilor din partea legii. 

Pentru diminuarea riscului de rată a dobânzii managementul băncii ar trebui să 
aplice următoarele măsuri: 

- pentru activele bilanţiere: 
• să încerce să diminueze maturităţile creditelor şi ale portofoliilor de investiţii;  
• să revizuiască în permanenţă creditele acordate pentru a putea să depisteze din 

timp falimentele potenţiale; 
• să realizeze o ajustare a ratei dobânzii active pentru a diminua marja dobânzii 

excesiv de mare; 
• să utilizeze în special rate de dobândă variabile;  

- pentru pasive bilanţiere: 
• să atragă în special fonduri ce se remunerează la rate de dobândă fixe; 
• să realizeze o diversificare a resurselor atrase; 
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• să-şi asigure un stoc suficient de active lichide pentru a face faţă plăţilor în 
cazul în care se retrag depozite înainte de scadenţă;  

• să poate să-şi asigure accesul la resurse suplimentare. 
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