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REZUMAT 

 

Perioada actuală se află sub semnul schimbărilor, astfel suntem martori la numeroase 

modificări care influenţează viaţa indivizilor nu doar din punct de vedere social dar şi financiar. 

Ultimii 20 de ani ne-au făcut să fim martori la o serie de evenimente majore din toate ariile 

sociale, care au remodelat lumea în care trăim.  

Bula tehnologică de la începutul anilor 2000, este printre prima serie de evenimente 

majore care a influențat evoluția piețelor financiare, dar și a societății în general. După listarea pe 

piața Nasdaq a principalelor companii care au dus la nașterea erei “dot-com” (Microsoft, Intel, 

IBM, HP, Cisco, Motorola, Dell, Oracle, Texas Instruments și Sun), acțiunile acestora au fost 

supraevaluate ajungând la un boom în anul 2000, când valoarea indicelui Nasdaq se triplase 

comparativ cu valorile înregistrate în perioada 1996-1998, lucru punctat de către DeLong și 

Magin (2006). Mai mult, se pare că în perioada 1999-2000 listările firmelor tehnologice se 

realiza printr-o supraevaluare extremă ale acțiunilor acestora, datorită optimismului excesiv al 

investitorilor (Ljungqvist și Wilhelm, 2003). 

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost printre primele evenimente nefaste, 

care au determinat schimbări sociale şi financiare profunde. Astfel pe lângă cele 2.977 de vieţi 

pierdute (CNN, 2014), cât şi schimbarea percepţiei maselor privind ameninţările teroriste 

(Carnagey şi Anderson, 2007; Browman şi Rugg, 2011), aceste atacuri au determinat şi o 

pierdere financiară directă de aproximativ 21,4 miliarde dolari (IMF, 2001).  

Mai mult, în același an, piața financiară americană este lovită de scandalul Enron, una 

dintre cele mai mari companii energetice la acea vreme, cât și a uneia dintre cele mai mari firme 

de contabilitate din top 5, care au fost subiectul unei fraude de mai bine de 60 miliarde dolari, ce 

a dus la falimentul celor 2 companii, cazuri discutate pe larg în literatura de specialitate și 

devenite studii de caz în școlile economice de management (Coffee, 2002; Sims și Brinkmann, 

2003; Eisenberg și Macey, 2004). 

Atacurile de la 11 septembrie 2001 nu au rămas fără repercursiuni, astfel la scurt timp, 

Statele Unite ale Americii (SUA) încep o lupă împotriva terorismului desfășurată în Afganistan, 

stat în care s-a constatat că se ascund capii Al-Queda, responsabili pentru atacuri. Aceste acţiuni 

au stârnit dezbateri în literatura de specialitate, cu privire la alegerile pe care le fac oamenii 

morali de a accepta impunerea unor măsuri violente, chiar fatale asupra altora (Cohrs et al., 
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2003), deşi este cunoscut faptul că impactul atacurilor teroriste a imprimat o atitudine de 

sprijinire a razboiului din Afganistan de către populaţie (Edy şi Meirick, 2007). 

Mai mult, începând cu anul 2003 SUA începe invazia Irakului cu scopul înlăturării 

regimului lui Saddam Hussein care era acuzat că deţine arme de distrugere în masă. În ciuda 

argumentelor morale care au stat la baza acestui război, se pare că acesta a fost cel mai costisitor 

război dus vreodată de SUA, costând peste 3 trilioane de dolari (Stiglitz, 2008). Aproximativ 

68% dintre americani erau convinşi că Irakul a jucat un rol important în atentatele teroriste de la 

11 septembrie 2001 înainte de începerea acestui război (Kull et al., 2003).  

În același timp, ierarhia economică a lumii începe să se schimbe, fiind martori la o 

creștere economică fără precedent în China și India. Pe lângă faptul că populația celor două țări 

reprezintă o treime din populația mondială, economiștii estimau faptul că rata de creștere 

economică anuală pentru acestea poate fi de 7-8% în această decadă, ceea ce s-a și întâmplat 

până la criza financiară din 2008. Mai mult, China singură a înregistrat o creștere medie anuală 

de peste 9% în perioada 1990 – 2009 (Khanna, 2009; Harris, 2005).  

Dacă inițial SUA externaliza anumite activități economice în cele două țări datorită 

costurilor reduse cu forța de muncă, în timp acest lucru s-a modificat, deoarece ambele țări au 

început să se evidețieze prin talentele pe care le oferă pentru piața IT, astfel încât un milion de 

cercetători și ingineri sunt pregătiți anual în cele două țări, în timp ce în SUA numărul este cu 

mult mai mic (Peavler, 2016 - August). 

Unul dintre evenimentele financiare care au avut un impact global, după Marea 

Depresiune din 1929, este reprezentat de criza financiară izbucnită în SUA în anul 2008. 

Gravitatea şi magnitudinea acesteia a stârnit numeroase polemici cu privire la cauzele 

declanşatoare. Cu toate acestea, în general, astfel de evenimente nu sunt declanşate doar de un 

singur factor, de obicei existând un cumul de factori şi evenimente care duc în final la izbucnirea 

unei asemenea crize. Referitor la criza financiară din anul 2008, se pare că printre factorii cei 

mai importanţi ai acesteia pot fi menţionaţi: bula imobiliară din SUA, folosirea ipotecilor 

neconvenţionale, tranzacţionarea derivativelor financiare toxice precum „collateralized debt 

obligations” – CDO, „collateralized loan obligations” – CLO sau „structured investment 

vehicles” – SIV (Fostel și Geanakoplos, 2011), riscul de contagiune, precum şi panica şi şocul 

determinat de falimentul a 10 instituţii financiare în septembrie 2008 (Thomas et al., 2011). Pe 

lângă aceşti factori, există păreri conform cărora, SUA a fost trasă în această mare recesiune şi ca 

urmare a războaielor din Afganistan şi Irak, extrem de costisitoare, pe care de altfel le-a finanţat 

(Stiglitz, 2008). 
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Dar pe lângă războaie sau perioade de recesiune care generează turbulenţe sociale, dar 

mai ales financiare, mai pot fi identificate şi catastrofele naturale majore, precum: cutremure, 

tsunami, uragane, avalanşe sau incendii, care pot provoca aceleaşi tipuri de consecinţe la o scară 

mai mică sau mai mare, în funcţie de gravitatea şi intensitatea fenomenului.   

Un astfel de eveniment catastrofic, care a avut efecte nefaste atât din punct de vedere 

social, cât şi financiar a fost reprezentat de cutremurul de 8,9 grade pe scala Richter, din 11 

martie 2011, localizat pe coasta de nord-est a Japoniei. Gravitatea acestui eveniment a fost 

accentuată şi de faptul că acest cutremur a fost urmat de un tsunami care a cauzat distrugeri 

considerabile la centrala nucleară de la Fukushima (Lynch, 2014).  Pe termen scurt, acest 

eveniment a determinat o scădere semnificativă de 23,6% în preţul acţiunilor Companiei de 

Energie Electrică Tokio (TEPCO), cât şi o scădere de 6,2% a indicelui de piaţă Nikkei 225 

(Slodkowski, 2011). Mai mult acest eveniment a determinat reorientarea investitorilor de pe 

piaţa financiară din Japonia către piaţa financiară din SUA (Vasilescu et al., 2014).  

Printre recentele evenimente pe piața financiară regăsim criza datoriei publice care a 

afectat mai multe state printre care cel mai greu afectate au fost Grecia, Irlanda, Portugalia și 

Cipru (Lane, 2012). Mai mult, ratingurile de credit specifice fiecărei țări au afectat mult creșterea 

spread-urilor pentru țările menționate (De Santis, 2012). 

Tensiunile politice au ajuns la un punct maxim, în timpul crizei din Ucraina în 2014, când 

Vladimir Putin decide să invadeze și să anexeze Crimeea, fapt ce a îngrijorat investitorii privind 

izbucnirea unei conflagrații mondiale ce ar fi afectat întreaga piața financiară (Mankoff, 2014; 

McFaul et al., 2014).  

Cel mai recent eveniment de pe scena politică și economică este reprezentat de decizia 

Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană (UE). Imediat după aflarea rezultatelor 

referendumului din 23 iunie 2016, cursul lirei sterline a scăzut de la aproape 1,5 USD la sub 1,3 

USD pe o liră sterlină, fapt ce a dus la o reorientare a investitorilor și la modificări economice 

importante. Literatura de specialitate (Dhingra et al., 2016; Pisani-Ferry et al., 2016; 

Kierzenkowski et al., 2016; Wadsworth et al., 2016; Oliver, 2016) prezintă analize ale 

principalele consecințe ale acestei decizii istorice, care va avea repercusiuni atât pe termen scurt, 

cât și termen mediu și lung.  

Această scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente din ultimii 20 de ani (război, 

recesiune economică, criza datoriei publice, dezastru natural), vine să susţină motivaţia cercetării 

de faţă, pe baza căreia dorim să analizăm noţiunea de risc, cu accentuare asupra noţiunii de risc 

sistemic. Suntem martori, uneori fără drept de apel, la asemenea situaţii critice, care sunt 
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generatoare de riscuri, atât sociale, dar mai ales financiare, şi care pot reorganiza lumea pe care 

astăzi o ştim.  

De aceea ne propunem să înţelegem mai bine noţiunea de risc, cât şi situaţiile care pot 

declanşa evenimente în lanţ pe piaţa financiară şi astfel ar putea fi o sursă potenţială de risc 

sistemic. Cu toate că omenirea a atins un anumit nivel de înţelegere a fenomenelor financiare 

care determină riscuri pe pieţele fiannciare, se pare că nu s-a ajuns la descoperirea panaceului 

care să ne ofere capacitatea de identificare şi eliminare în totalitate a cauzelor potenţiale de 

declanşare a riscurilor financiare. Deşi numeroşi cercetători au încercat să atingă acest stadiu, 

consider că este puțin probabil să ajungem la acest nivel, din moment ce toate aceste evenimente 

au în comun un element foarte greu de determinat, respectiv de cuantificat: comportamentul 

subiectiv al indivizilor.  

Motivația alegerii acestei teme de cercetare constă în necesitatea unei analize detaliate a 

riscului la nivelul sistemului bancar din România, concomitent cu evidențierea 

interdependențelor existente între instituțiile financiare de pe piața de capital. Deși în literatura 

de specialitate regăsim numeroase studii cu privire la analiza riscului sistemic în cadrul pieței 

bancare americană, dar și europeană, există un număr extrem de restrâns de studii care 

analizează acest aspect pentru piața bancară românească.  

Scopul cercetării este reprezentat de analiza identificării, estimării riscului sistemic, a 

factorilor de influență, cât și a interdependențelor dintre instituțiile financiare care pot fi sursă 

pentru riscul sistemic. Pe de o parte, plecând de la o analiză regională, s-a realizat identificarea și 

estimarea riscului individual aferent piețelor de capital, cât și a interdependețelor existente între 

acestea. Pe de altă parte, axându-ne pe România, s-a realizat identificarea interdependențelor 

dintre instituțiile financiare listate pe piața de capital, cât si a estimării riscului sistemic aferent 

pieței bancare din România.  

Acest lucru s-a realizat pe baza următoarelor obiective specifice: 

 analiza literaturii de specialitate cu privire la metodologiile existente în vederea 

cuantificării riscului individual, cât și a riscului sistemic; 

 analiza evoluției pieței de capital din România, cât și a reglementărilor existente 

în domeniu; 

 cuantificarea riscului individual aferent piețelor de capital din Europa Centrală și 

de  Est; 

 analiza modalității în care parametrii selectați în estimarea riscului individual 

afectează rezultatele finale cât și evaluarea metodologiilor folosite; prin parametri înțelegem 
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gradul de semnificație selectat, metodologia selectată pentru cuantificarea riscului individual, 

frecvența datelor folosite; 

 identificarea interdependențelor existente între piețele de capital din regiune, cât 

și între instituțiile financiare listate pe piața de capital din România; 

 estimarea riscului sistemic la nivelul pieței bancare din România; 

 identificarea principalilor factori de influență asupra contribuției la riscul sistemic 

pentru băncile comeriale din România.  

Metodologia de cercetare. Estimarea riscului individual aferent fiecărei piețe de capital 

din Europa Centrală și de Est, a fost realizată pe baza a două principale metodologii reprezentate 

de abordarea varianţă-covarianţă și simularea istorică. În cadrul abordării varianță-covarianță s-a 

utilizat metodologia propusă de JP. Morgan, cu folosirea a trei versiuni de modele, în care 

factorul de importanță ia valoarea de 0,94, a fost estimat pe baza funcției de verificare a erorilor, 

cât și pe baza funcției erorilor pătratice, considerând ambele tipuri de distribuţie pentru 

rentabilităţi: distribuţia Normală şi distribuţia t-Student. Această diversitate a modalităților de 

estimare a fost realizată pentru evidențierea impactului pe care metodologia și parametri apriori 

selectați în estimare afectează rezultatele acesteia.  

Pentru identificarea interdependențelor dintre piețele financiare, cât și cea dintre 

instituțiile financiare de pe piața de capital din România, s-a folosit metodologia de cauzalitate 

de tip Granger, pe baza căreia s-a estimat gradul de cauzalitate Granger pentru seriile de date 

analizate.  

În final estimarea riscului sistemic s-a realizat pe baza metodologiei propuse de Adrian și 

Brunnermeier (2011), prin care se realizează estimarea Valorii Riscate Condiționate (Conditional 

Value at Risk – CoVaR) care oferă informații cu privire la pierderea maximă posibilă a 

sistemului condiționată de pierderile înregistrate de băncile comerciale. În cadrul estimărilor s-a 

utilizat regresia quantilică, deoarece această metodologie surpinde valorile extreme înregistrate 

pe piața de capital. Mai mult, CoVaR este și o măsură contraciclică.  

Pe lângă metodologia propusă de Adrian și Brunnermeier (2011), vom aplica Copula 

distribuției normale ale CoVaR pe baza determinărilor realizate de Karimalis și Nomikos (2014). 

În final, pe baza unei analize de tip panel aplicată asupra băncilor comerciale din România vom 

evidenția legătura dintre contribuția băncilor la riscul sistemic și variabilele care caracterizează 

situația financiară a acestora.  

Teza de doctorat este structurată pe șase capitole, care analizează într-o manieră detaliată 

toate obiectivele specifice menționate anterior, oferind o imagine clară a riscurilor și a 

interdependențelor existente pe piața de capital și în sistemul bancar din România. 
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În primul capitol al lucrării – Noţiunea de risc – concept, definiţie – a fost realizată o 

documentare comprehensivă asupra noţiunii de risc, apelând la o analiză epistemologică asupra 

acestui termen, continuând cu o identificare a principalelor modalităţi de definire a termenului de 

risc, respectiv de o diferenţiere între noţiunea de risc sistemic şi risc sistematic. Această definire 

pertinentă a acestui concept, ne va ajuta în demersul ulterior de identificare a principalelor 

modalităţi de cuantificare a acestuia.  

Al doilea capitol – Repere teoretice privind managementul riscului – prezintă evoluția 

istorică a principalelor cercetări realizate în domeniul managmentul riscului, precum și punctarea 

principalelor metodologii utilizate pentru cuantificarea riscului, plecând de la riscul individual al 

instrumentelor financiare la riscul sistemic. Mai mult, vom face referire și la interdependențele 

existente între instituțiile financiare de pe piața de capital ca o posibilă cauză de declanșare a 

riscului sistemic.  

În cel de-al treilea capitol – Importanţa intermediarilor financiari pe piaţa de capital din 

România – vom prezenta principalele momente care au avut impact asupra evoluția pieței de 

capital din România prin identificarea legilor și reglementărilor care guvernează piața de capital. 

Mai mult, pe baza unei analize detaliate a evoluției tranzacțiilor bursiere realizate pe piața de 

capital din România din momentul redeschiderii Bursei de Valori București în anul 1995, până în 

anul 2016, s-a evidențiat gradul de maturitate a pieței de capital, precum și existența unor 

premise de dezvoltare continuă și atragere de investiții pe piața autohtonă, fapt care va putea 

genera riscuri aferente tranzacțiilor efectuate.   

Al patrulea capitol – Identificarea și cuantificarea riscului individual pe piața de capital 

– punctează elementele care afectează estimarea riscului individual, pentru seriile de date 

financiare, precum gradul de încredere selectat, modalitatea de estimare a factorului de 

importanță în cadrul metodologiei RiskMetrics, cât și distribuția presupusă pentru seriile de 

rentabilități utilizate în analiză. De asemenea, în acest capitol este realizată o analiză detaliată a 

elementelor metodologice care intervin în estimarea riscului, cu scopul identificării impactului 

pe care acestea îl au asupra rezultatelor finale de estimare. 

Cel de-al cincilea capitol – Interdependența instituțiilor financiare – cauză a riscului 

sistemic – analizează pe baza metodologiei cauzalității de tip Granger, interdependențele 

existente atât între piețele de capital la nivelul Europei Centrale și de Est, cât și între instituțiile 

financiare listate pe piața de capital din România. În acest sens, este evidențiat faptul că în 

perioadele de turbulențe financiare, gradul de interdependență crește, devenind astfel o cale 

facilă de transmitere a unor șocuri sistemice care se pot declanșa.  
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Capitolul șase – Identificarea și cuantificarea riscului sistemic – are ca obiectiv 

estimarea riscului sistemic aferent băncilor comerciale din România. În acest sens s-a utilizat atât 

metodologia CoVaR propusă de Adrian și Brunnermeier (2011), cât și Copula distribuției 

normale ale CoVaR pe baza determinărilor realizate de Karimalis și Nomikos (2014). Această 

analiză va fi aplicată în primă fază celor trei bănci comerciale din România listate pe piața de 

capital (Banca Carpatica, BRD și Banca Transilvania), ulterior extinzând analiza prin includerea 

în eșantion a Băncii Comerciale Române, folosind ca proxy pentru aceasta acțiunile Erste Group 

Bank AG listate la BVB. Cercetarea vizează următoarele aspecte: estimarea contribuției la riscul 

sistemic aferent fiecărei bănci analizate, impactul riscului sistemic asupra băncilor analizate, cât 

și identificarea factorilor de influență asupra contribției la riscul sistemic a fiecărei bănci. 

Ultimul aspect menționat s-a realizat pe baza unei analize de tip panel aplicată asupra băncilor 

comerciale din România prin care s-a punctat influența caracteristicilor financiare ale băncilor 

analizare, cât și a gradului de interdependență dintre acestea asupra contribuției la riscul sistemic. 

Analiza riscului sistemic, cât și identificarea factorilor de influență asupra contribuției la 

riscul sistemic este esențială atât pentru autoritățile în domeniu care trebuie să țină cont de 

principalii factori în elaborarea unor reglementări specifice, cât și pentru băncile analizate cu 

scopul revizuirii sistemelor de control intern.  

 


