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SINTEZĂ 
ACCELERATORUL FINANCIAR ȘI MACROSTABILITATEA ÎN 

ECONOMII EMERGENTE 
 

Prima parte a tezei de abilitare cuprinde contribuțiile principale ale autorului în trei domenii 

interdependente, respectiv stabilitate financiară, macroeconomie și managementul riscului. 

1. Principala direcție de cercetare științifică, desfășurată ulterior obținerii doctoratului în finanțe, 

a vizat domeniul stabilității financiare, repezentând o aprofundare a aspectelor legate de cadrul 

metodologic și evaluarea riscului sistemic tratate în cadrul tezei de doctorat. Spectrul analitic a 

cuprins atât aspecte macroprudențiale (precum investigarea multiplelor fațete ale relației dintre 

creditare și creștere economică), cât și elemente ale interacțiunii cu alte componente ale mixului 

de politici economice (politica monetară, politica fiscal-bugetară și cea a veniturilor).  

Majoritatea activităților de cercetare respective au fost derulate în cadrul programului post-

doctoral1 (stabilitatea financiară și convergența nominală), al cărui scop a fost acela de a 

identifica şi evalua mecanismul prin care instabilitatea financiară poate deveni o 

ameninţare la adresa îndeplinirii indicatorilor convergenţei nominale, pe fondul experienţei 

acumulate ulterior manifestării crizei financiare internaționale, din urmă cu un deceniu, la nivelul 

economiilor emergente ale Uniunii Europene. Elementul de noutate pe care cercetarea l-a 

surprins, complementar cercetărilor privind importanţa convergenţei reale pentru sustenabilitatea 

procesului de adoptare a monedei unice europene, este relevanţa evoluţiei creditării pentru 

dinamica indicatorilor de convergenţă nominală, monitorizaţi în procesul de aderare a noilor 

state membre la zona euro, elaborând un cadru analitic cu un pronunţat caracter cantitativ, 

fundamentat pe teoria acceleratorului financiar. Aplicând teza lui B. Bernanke privind rolul de 

agent amplificator jucat de intermedierea financiară atunci când apar șocuri în economie, fie ele 

și de mici dimensiuni, am estimat elasticitatea creșterii economice față de accelerarea 

creditării (exprimată prin dinamica fluxului de credit), stimulată de evoluții pe partea cererii de 

împrumuturi. Aceasta, la rândul ei, se află în strânsă legătură cu așteptări privind perspectivele 

câștigurilor bănești, pe fondul unor politici prociclice ale veniturilor. 

                                                 
1 Modelarea interacțiunii dintre stabilitatea financiară și convergența nominală din perspectiva aderării 
României la zona euro, în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în 
cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” 
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În cadrul cercetării menționate am arătat că stabilitatea monetară reprezintă un criteriu 

necesar, dar nu și suficient pentru îndeplinirea durabilă a criteriilor nominale. Abordarea 

tradiţională a evaluării sustenabilităţii procesului de convergenţă nominală cu scopul aderării la 

zona euro are la bază criteriul privind rata inflaţiei. Conceptul pe care se fundamentează această 

paradigmă presupune că un nivel redus al inflaţiei va asigura îndeplinirea condiţiilor reprezentate 

de celelalte criterii monetare, respectiv rata dobânzii pe termen lung şi stabilitatea cursului de 

schimb. În mod particular, teoria parităţii puterii de cumpărare indică o legatură directă între 

diferenţialul de inflaţie şi stabilitatea cursului de schimb. O intuiţie economică similară este 

valabilă de asemenea pentru ratele de dobândă. Cu toate acestea, atunci când primele de risc 

înregistrează salturi importante pe fond de instabilitate financiară, ratele de dobândă pe 

termen lung se majorează, cursul de schimb se depreciază, iar rata inflaţiei fluctuează 

puternic între valori negative şi valori mult pozitive. În acest context, identificarea şi 

evaluarea ameninţărilor la adresa sustenabilităţii procesului de adoptare a euro propagate prin 

canalul împrumuturilor bancare acordate sectorului privat, pornind de la teoria acceleratorului 

creditului, prezintă o valoare adaugată aparte. 

Ciclicitatea creditării produce efecte atât asupra abaterii PIB-ului de la nivelul său 

potenţial, cât şi asupra dinamicii creditelor neperformante, care poate afecta prima de risc 

suveran. Accelerarea creditării poate induce o creştere peste potenţial a PIB-ului, iar economia 

intră într-un proces de supraîncălzire, care favorizează majorarea generalizată a preţurilor în 

economie. În caz contrar, atunci când finanţarea economiei intră pe o pantă descendentă, apare 

deficit de cerere, care reduce presiunile inflaţioniste. Cu toate acestea, în măsura în care 

reducerea veniturilor bugetare pe fondul unui gap negativ de PIB nu este însoţită de o ajustare 

similară a cheltuielilor bugetare, iar deficitul public creşte, rata inflaţiei poate înregistra chiar 

creşteri importante, alimentate de majorarea inevitabilă a taxelor indirecte, precum taxa pe 

valoarea adaugată (după cum s-a întâmplat în multe state membre ale Uniunii Europene, iar 

România nu face excepție). Totodată, ritmul creditării poate afecta dinamica creditelor 

neperformante, care la rândul lor generează nevoi de recapitalizare la nivelul băncilor, uneori 

acoperite inclusiv prin implicarea de fonduri publice. În asemenea condiții, se produce majorarea 

primelor de risc din economie (mişcări ascendente semnificative la nivelul cotațiilor CDS), care, 

la rândul lor, antrenează creșterea ratelor de dobândă, inclusiv pe termen lung, deprecierea 

cursului de schimb, precum și accentuarea deteriorării situaţiei finanţelor publice.  
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Analiza econometrică dezvoltată în cadrul programului post-doctoral sugerează că teoria 

acceleratorului creditului este validă în cazul ţărilor ECE. Potenţarea reciprocă dintre 

modificarea ritmului creditării şi deviaţia PIB induce presiuni inflaţioniste pe dinamica 

ascendentă a spiralei, dar şi face vulnerabilă calitatea portofoliilor bancare la şocuri 

exogene, în special asociate unor politici prociclice, fenomen vizibil mai ales odată cu inversarea 

tendinţei şi intrarea pe segmentul descendent al spiralei. Totodată, rezultatele empirice arată că 

persistenţa unui flux al creditării mai redus decât potenţialul de creştere economică şi finanţarea 

excesivă sunt asociate cu niveluri înalte ale ratei creditelor neperformante doi ani mai târziu, în 

condiţiile în care consecinţele valorilor extreme din distribuţia împrumuturilor bancare sunt 

similare ca nivel în termenii riscului de credit pe termen mediu. În acelaşi timp, deteriorarea 

calităţii portofoliului de credite creează condiții pentru amplificarea primei de risc suveran, care, 

apoi, se reflectă într-o proporţie ridicată în nivelul ratelor de dobândă pe termen lung. Astfel, deşi 

nu există indicatori de stabilitate financiară printre criteriile de Maastricht, întărirea 

comportamentului precaut al politicii monetare printr-o politică macro-prudenţială 

adecvată devine o necesitate critică pentru îmbunătăţirea rezistenţei convergenţei nominale 

la şocuri exogene. 

Rezultatele cercetării în cadrul programului post-doctoral au fost valorificate prin publicarea a 

nouă articole de specialitate în reviste din categoria ECONOMICS, din care unul într-o revistă 

cotată ISI (coautor), având factor de impact de 1,197 și scor absolut de influență de 0,337 

(Economic Systems). Scopul celui din urmă articol menționat a constat în identificarea nivelului 

unei dinamici sănătoase a creditării printr-o nouă metodologie la nivelul literaturii 

specialitate, având ca reper interacţiunea pozitivă dintre amplitudinea cicliclului finanţării 

bancare şi evoluţia costului riscului de credit. Ritmul optim al creditării a fost considerat 

acela care permite menținerea calității portofoliului de credite la nivelul natural, respectiv 

acel ritm care nu declanșează creșterea accelerată a ratei cheltuielilor cu provizioanele, fiind 

similar, conceptual, cu NAIRU (eng. non-accelerating inflation rate of unemployment) pentru 

relația dintre șomaj și inflație. Robusteţea cadrului analitic a fost asigurată de construirea unui 

satelit financiar care modelează ritmul creditării concomitent cu dinamica ratei 

cheltuielilor cu provizioanele, relația dintre cei doi indicatori fiind bidirecțională. Efectul 

advers al deviaţiei ritmului creditării de la nivelul său sustenabil asupra dinamicii calităţii 

activelor este considerat simetric pe cele două faze ale ciclului finanţării bancare, perioadele 
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caracterizate de accelerarea creditării şi cele de dezintermediere financiară fiind dăunătoare 

stabilităţii bancare în măsură similară. În același timp, creșterea cheltuielilor cu provizioanele 

reduce apetitul creditorilor pentru acordarea de noi finanțări, oferta de împrumuturi bancare 

reducându-se. Analiza econometrică a oferit evidenţe statistice substanțiale privind consecinţele 

nedorite ale abaterii ritmului trimestrial al creditării de la un nivel de trei la sută (cu o marjă de ± 

0,5 p.p.) asupra calităţii portofoliului de credite, după un interval de timp de un an. Deşi scurtul 

istoric al datelor utilizate (25 trimestre, respectiv perioada 2004T4 – 2010T4) şi modificările 

relativ frecvente ale reglementărilor privind provizionarea creditelor reclamă interpretarea cu 

prudenţă a rezultatelor privind forma funcţională a ecuaţiilor obținute, în special a celei 

referitoare la dinamica ratei cheltuielilor cu provizioanele, nivelul optim estimat al ritmului 

optim al creditării, respectiv 12,5% în termeni anuali (cu o marjă de cca. ±2,5 pp), se situează 

în proximitatea nivelului ratei nominale medii de majorare a PIB potențial în perioada 

analizată. Acest nou cadru analitic privind determinarea nivelului de echilibru al creditării, 

fundamentat din perspectiva optimizării calității portofoliului bancar, reprezintă o soluție 

alternativă metodei deviației gradului de intermediere de la tendința pe termen lung, care 

poate fi valorificată, pe date recente, în vederea sprijinirii decidenților politicii 

macroprudențiale în adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea stabilității financiare, în 

condițiile în care, după anul 2010, în domeniul examinat, s-au produs o serie de modificări 

structurale, precum trecerea la standardele internaționale de contabilitate începând cu anul 2012. 

O provocare în plus este indusă de intrarea în vigoare, de la începutul anului 2018, a prevederilor 

IFRS 9, a căror aplicare este așteptată să producă modificări substanțiale în nivelul cheltuielilor 

cu provizioanele. Efectele acestei noi schimbări structurale în seria ratei cheltuielilor cu 

provizioanele asupra unui eventual efort de actualizare a nivelului optim al creditării pot fi 

atenuate prin trecerea graduală la noile exigențe, în ipoteza în care retratarea seriei istorice pe 

noile coordonate nu ar fi fezabilă.   

Alte publicații notabile au vizat interacțiunea politicii macroprudențiale cu principalele 

componente ale mixului de politici economice, respectiv politica monetară și cea fiscal-

bugetară, evidențiind impactul dinamicii creditării pentru evoluția inflației și a finanțelor publice. 

Relevanța rezultatelor publicate este exprimată de cele peste 20 de citări înregistrate, din 

care 5 în reviste ISI cu scor absolut de influență cuprins între 0,1 și 0,4. 
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2. În categoria contribuţiilor în macroeconomie, au fost abordate aspecte ale mixului de politici 

economice, în contextul unor propuneri de reformă ale Comisiei Europene în planul politicii de 

finanțare a bugetului european, în cadrul unui alt proiect de cercetare, în calitate de director. 

Acesta s-a intitulat Analiza contribuţiei noii taxe pe tranzacţii financiare la sprijinirea creşterii 

economice sustenabile preconizate de strategia EUROPA 2020, fiind obținut prin competiție 

națională organizată de Institutul European din România. Scopul cercetării a fost acela de 

examina, prin prisma intereselor comune europene şi particulare româneşti, consecinţele 

instituirii unui sistem comun de taxare a tranzacţiilor financiare (TTF), anunţat de un proiect 

de directivă al Comisiei Europene, în vederea sprijinirii autorităților competente în 

formularea poziției naționale pe subiectul în cauză. În acest sens, impactul cantitativ a fost 

evaluat în baza inter-relaţionării dintre situaţia bugetului de stat, evoluţia economiei reale 

şi stabilitatea financiară, pornind de la efectele imediate asupra creditării bancare şi cele 

multiplicatoare la nivelul economiei reale generate de impulsul fiscal facilitat de veniturile 

estimate ale taxei pe tranzacţii financiare. Evaluarea empirică a arătat că, deşi efectele bugetare 

imediate ar fi uşor pozitive, noua taxă pe tranzacţii financiare poate contribui doar marginal la 

formarea resurselor financiare ale statului, înregistrând o dimensiune relativ redusă prin raportare 

la produsul intern brut (0,3 la sută). Efectul cumulat asupra creşterii economice depinde, însă, în 

mod determinant de multiplicatorul creditului şi nivelul de stabilitate financiară, în condiţiile în 

care procesul de dezintermediere financiară ar reprezenta un risc real în contextul introducerii 

noii taxe. În final, analiza a arătat că, pe termen mediu, efectul net al aplicării propunerii ar fi 

negativ nu numai pentru economia reală şi sectorul financiar, dar şi pentru finanţele publice ale 

României. Inițiativa impozitării tranzacțiilor financiare nu a depășit stadiul de proiect până la data 

redactării prezentei teze. 

3. În categoria contribuţiilor în managementul riscului sunt sintetizate câteva rezultate în ceea 

ce priveşte aplicarea tehnicilor de credit-scoring, inclusiv metode de validare a modelelor 

interne, în cazul instituțiilor financiare nebancare pentru îmbunătățirea procesului de selectare a 

clienților împrumutați. În acest sens, a fost examinat sistemul de profil al unei importante 

companii de leasing din România, aplicarea criteriilor de evaluare cantitativă a puterii de 

discriminare evidenţiind o serie de vulnerabilităţi şi zone care necesită îmbunătăţiri la nivelul 

sistemului de notare. Veriga slabă a acestui mecanism era reprezentată de scoring-ul cantitativ, 

pentru a cărei remediere structurală au fost formulate diferite variante de reconfigurare. În 
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continuare, sunt prezentate două lucrări, care formulează un cadru general de evaluare a 

riscului de deteriorare a perfomanțelor instituțiilor de credit, pe de o parte, iar, pe de altă 

parte, a instituțiilor financiare nebancare, folosind tehnici cantitative similare de analiză 

discriminantă și elemente specifice cadrului de analiză microprudențială. Rezultatele acestor 

cercetări în planul managementului riscului au fost publicate în trei articole ISI, impactul  

acestora fiind este exprimat prin cele peste 10 de citări înregistrate, din care 2 în reviste ISI și 4 în 

ISI proceedings. 

În partea secundă a tezei de abilitare sunt prezentate coordonate privind activităţile preconizate 

de cercetare ale autorului. Agenda în cauză vizează, pe termen mediu, aprofundarea 

interrelaționării dintre sistemul bancar şi economia reală. În acest sens, una dintre direcțiile de 

cercetare va consta în testarea ipotezei reconfigurării profilului intermedierii bancare din 

regiunea central și est-europeană, odată cu depășirea efectelor Marii Recesiuni, de la unul 

caracterizat, în general, ca amplificator al unor șocuri exogene, declanșate deseori de măsuri 

prociclice la nivelul unor componente ale mixului de politici economice, la unul de amortizor al 

acestora, pe fondul dezvoltării abilităților de gestiune a riscurilor, precum și a cadrului 

macroprudențial, inclusiv prin întărirea coordonării eforturilor la nivel internațional pentru 

menținerea stabilității financiare globale. Complementar, va fi studiat mecanismul prin care 

dezechilibrul între cele două segmente ale funcției de intermediere bancară, respectiv între 

ritmul creditării și dinamica atragerii de depozite de la populație și companii nefinanciare, poate 

accentua volatilitatea activității economice. 

 


