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REZUMAT 

ercetarea s-a realizat într-un mediu economic supus încercării de cea mai mare criză 

economică de la Marea Depresiune până în prezent. Dincolo de efectele economico-

sociale la nivelul economiei reale și de costurile enorme generate, criza economică a 

avut implicații semnificative asupra evoluției ideilor economice. Aceasta a repus în discuție 

multe dintre ideile economice anterioare, mai ales cele cu privire la ciclurile economice. Într-un 

discurs susținut de laureatul premiului Nobel pentru economie, Robert Lucas (2003), la 

Adunarea Generală anuală a Asociației Economice Americane, afirma că ”... macroeconomia a 

reușit: problema sa centrală de prevenire a depresiunii a fost rezolvată pentru toate scopurile 

practice, și de fapt, pentru multe decenii.” Perioada lungă de relativă stabilitate care a 

caracterizat economia anterior crizei a fost principalul determinant în formarea unor astfel de 

opinii. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care multe dintre semnalele privind posibilitatea 

apariției unor probleme au fost ignorate. Cea mai mare parte a crizelor încep printr-o creștere a 

prețului unui activ mult peste valoarea sa fundamentală (Roubini & Mihm, 2010). Acest lucru a 

fost mai mult decât evident înainte de 2008, iar activele a căror valoare creștea spectaculos erau 

construcțiile. Nesustenabilitatea acestei creșteri era vizibilă cel puțin în datoriile excesive 

acumulate în paralel. De cele mai multe ori, un balon speculativ este acompaniat de o creștere a 

ofertei de credite, iar perioada premergătoare crizei nu a făcut excepție de la această regulă.  

 Izbucnirea crizei a avut ca punct central sectorul bancar, considerat responsabil pentru 

apariția dezechilibrelor. În acest context, mai mult ca niciodată se impunea analiza 

reglementărilor existente în acest domeniu, a structurii pieței și posibilităților de reformare a 

sectorului bancar. Dimensiunile prea mari ale sectorului bancar raportate la produsul intern brut, 

care anterior nu reprezentau o problemă, au devenit una dintre preocupările cele mai importante 

ale autorităților. Nu doar sectorul bancar, în ansamblul său, devenise prea mare, ci și unele dintre 

băncile care constituiau parte din acest sector. Pe parcursul crizei, inițial în Statele Unite ale 

Americii și ulterior în statele Uniunii Europene, problemele întâmpinate de bănci au necesitat 

C 
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intervenții semnificative din partea băncilor centrale sau ale guvernelor pentru evitarea 

falimentului. Motivația acestor intervenții a fost tocmai dimensiunea băncilor care a făcut 

inacceptabil falimentul, datorită implicațiilor majore pe care acesta le-ar fi avut asupra economiei 

reale. Salvarea băncilor a generat costuri enorme, majoritatea dintre acestea fiind suportate de 

contribuabili. Problemele evidențiate de criză au impus regândirea politicilor și a cadrului de 

reglementare din sectorul bancar. Multe dintre noile reguli adoptate post-criză au avut drept scop 

reducea riscurilor din sistem și crearea unui sector bancar mai sigur. O responsabilitate 

semnificativă pentru apariţia crizei a fost atribuită băncilor prea mari pentru a intra în faliment 

(too big to fail banks). Acestea, fiind considerate mult prea mari și complexe pentru a putea fi 

reglementate și supravegheate în mod eficient. Mai mult, concurența într-un sector dominat de 

bănci prea mari ar putea fi compromisă. În acest context, multe dintre reglementările adoptate au 

avut în vedere acest segment al sectorului bancar. Chiar și așa, după aproape un deceniu de la 

adoptarea primelor măsuri de reformă, sistemul bancar rămâne relativ mare raportat la produsul 

intern brut și cu bănci prea mari pentru a intra în faliment. Susţinătorii acestui tip de organizații 

caută metode alternative pentru diminuarea riscurilor asumate de bănci, în timp ce opozanţii 

militează pentru separarea băncilor în organizații financiare de dimensiuni mici, precum şi pentru 

o intensificare a concurenţei între bănci.  

 Costurile enorme asociate salvării băncilor au readus în prim plan stabilitatea financiară, 

iar interconexiunile dintre bănci au făcut ca stabilitatea financiară sistemică să devină prioritatea 

zero a autorităților de reglementare și supraveghere. Având în vedere că efectele unei crize se 

manifestă în aproape toate sectoarele economiei, costurile totale ale acesteia sunt foarte greu de 

calculat. Un raport al Better Markets publicat în iulie 2015, calculează un cost estimativ al 

colapsului financiar și al crizei economice cauzate de Wall Street în SUA. Raportul prezintă 

costurile generate de șomajul istoric ridicat, subocupare, șomajul pe termen lung, executări silite, 

întreprinderi falimentare mari și mici, economiile pierdute, pensii amânate sau refuzate etc. Din 

calculele realizate s-a ajuns la un cost de 20 de trilioane de dolari în iulie 2015 estimându-se ca 

acesta să crească în viitor. Luând în considerare aceste aspecte, se poate afirma că unul dintre 

factorii care atribuie stabilității o importanță deosebită sunt însăși costurile generate de lipsa 

acesteia. 

 La nivel european, prezența băncilor cu capital străin din vestul Europei în statele 

Europei Centrale și de Est a creat o predispoziție a economiilor acestor state la fenomenul de 
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contagiune, crescând astfel probabilitatea apariției unor riscuri care țin de mișcările de capital. 

De altfel, fenomenul de dezintermediere a fost stopat doar prin semnarea unor angajamente în 

cadrul Inițiativei de la Viena. 

 Dezechilibrele au ridicat și anumite probleme de coordonare între autoritățile din diferite 

state europene. Aceste probleme, alături de măsurile adoptate pentru salvarea băncilor au 

constituit premisa pentru demararea proiectului Uniunii Bancare, cea mai importantă reformă din 

domeniul bancar european post-criză. 

 Nu de puține ori, pe parcursul crizei, concurența dintre bănci a constituit principalul 

obiect al dezbaterilor. Concurența în sectorul bancar a fost privită de multe ori cu o oarecare 

suspiciune, fiind considerată un factor de instabilitate în acest sector. Studiile realizate cu privire 

la interacțiunea dintre concurență și stabilitate în domeniul bancar nu au fost concludente, 

rezultatele fiind de obicei sensibile la ipotezele teoretice, metodele de măsurare a riscului, 

metodele de măsurare a concurenței, precum și la datele utilizate. Având în vedere incertitudinea 

privind existența unui posibil compromis între concurență și stabilitate, precum și contextul 

economic actual care a adus în prim plan băncile de dimensiuni mari, al căror faliment a devenit 

inadmisibil pe parcursul crizei, s-a considerat relevantă studierea acestei problematici. Referitor 

la băncile prea mari, existența acestora a fost profund criticată de economistul Joseph Stiglitz 

(2010), care de altfel propune divizarea acestora și intensificarea concurenței în domeniu. 

 Obiectivul principal al lucrării îl constituie analiza legăturii dintre concurența și 

stabilitate în sectorul bancar în contextul unor reglementări sectoriale adecvate. Stabilirea acestui 

obiectiv vine într-un context în care concurența dintre bănci a fost tot mai adesea invocată în 

dezbaterile privind cauzele care au stat la baza manifestării crizei economico-financiare. 

Studierea relației dintre concurență și stabilitate a avut ca punct de reper sectorul bancar din 

România. Importanța acestei analize decurge, pe de o parte, din faptul că analizele realizate 

anterior au ajuns la rezultate diferite. Unele studii apreciază că în sectorul bancar mai multă 

concurență conduce la instabilitate, în timp ce altele arată că intensificarea concurenței 

facilitează accesul firmelor la finanțare, fiind benefică pentru stabilitate. Pe de altă parte, 

importanța acestei analize derivă din faptul că o astfel de analiză nu a mai fost realizată până în 

prezent asupra sectorului bancar din România. 

Obiectivele secundare ale lucrării au urmărit: (i) analiza dezechilibrelor economico - 

financiare care au marcat începutul secolului XXI, (ii) identificarea cauzelor care au condus la 
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aceste dezechilibre și (iii) identificarea măsurilor care ar trebui luate în scopul combaterii și 

prevenirii apariției unor dezechilibre viitoare de o asemenea amploare. Aceste trei obiective 

secundare au fost atent selectate, pe baza unei cercetări anterioare și sunt în strânsă legătură unul 

cu celălalt. Cercetarea desfășurată în primii ani a arătat că studierea evenimentelor și înţelegerea 

cauzelor care au condus la instabilitate sunt esențiale pentru realizarea unei analize pertinente a 

cadrului de reglementare și pentru a putea elabora noi propuneri de măsuri. Mai mult, având în 

vedere că scopul final este acela de a asigura stabilitatea sectorului bancar, cele trei obiective 

secundare vin în completarea obiectivului principal. 

 Lucrarea are atât o contribuție teoretică, cât și una practică. Din punct de vedere teoretic 

contribuția este mai puțin pronunțată, însă se poate regăsi în definiția dată conceptului de 

stabilitate financiară, și anume: un sector financiar stabil poate fi definit ca fiind un sector a cărui 

activitate de creditare este însoţită de o creştere simultană a economisirii voluntare, într-un 

cuantum cel puţin egal cu creditul nou creat de către organizațiile financiare. 

 Contribuția practică poate fi regăsită în studiul de caz realizat asupra sectorului bancar 

din România. Analiza vizează legătura dintre concurență și stabilitate. Pentru fiecare dintre cele 

două concepte a fost stabilit un indicator de măsurare. După calcularea indicatorilor aferenți, 

aceștia au fost introduși, alături de alte variabile relevante pentru analiză, într-un model. Modelul 

are drept obiectiv identificarea modalității în care concurența influențează stabilitatea. Mai exact, 

modelul arată dacă, în sectorul bancar din România, concurența conduce la mai multă stabilitate 

sau, din contră, produce instabilitate.  

 Analiza preliminară, bazată pe simpla comparare a rezultatelor obținute pentru scorul Z și 

indicele Lerner, arată că băncile cu o putere de piață mai mare sunt și mai stabile. Aceasta 

susține ipoteza concurență-fragilitate și nu ipoteza concurență-stabilitate. 

 Rezultatele obținute printr-o analiză mai aprofundată pe bază de modelare arată că, 

pentru băncile cuprinse în analiză, variabilele utilizate pentru testarea relației dintre concurență și 

stabilitate în sectorul bancar din România nu explică nivelul de stabilitate, respectiv instabilitate, 

din sector. În urma acestei analize se poate aprecia că stabilitatea este influențată de alte 

variabile, care nu au fost cuprinse în analiză, și mai puțin de concurența din sector. 

 Referitor la metodologia utilizată, lucrarea debutează cu o cercetare din surse secundare 

care combină o serie de metode și tehnici adaptate obiectivelor. Partea teoretică a lucrării este 

susținută în principal prin documentare științifică din cărți, studii și cercetări apărute în domeniu 
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și continuă cu accesarea de informații de actualitate privind practica în domeniu de pe diferite 

portaluri și site-uri de specialitate. Principalele metode utilizate în această parte sunt analiza de 

conținut, analiza comparativă utilizată pentru evidențierea caracteristicilor unor concepte și 

noțiuni analizate, deducția și inducția. În schimb, partea practică a lucrării s-a bazat mai mult pe 

metodele statistico-matematice, analiza cantitativă şi calitativă.  

 Lucrarea este structurată în 5 capitole care urmăresc realizarea obiectivelor stabilite. Teza 

debutează cu o introducere succintă privind liniile generale ale studiului și se finalizează cu 

concluziile și propunerile cercetării. 

 Primul capitol face o trecere în revistă a principalelor evenimente care au avut loc pe 

parcursul crizei din 2008 și a implicațiilor acestora asupra economiilor din diferite state, precum 

și a soluțiile adoptate de autorități pentru ieșirea din criză, fiind avansate și o serie de potențiale 

alternative pentru redresarea economiilor. 

 Indiferent de cauzele care au stat la baza crizei și de entităţile responsabile, la momentul 

manifestării acesteia a trebuit să se acționeze rapid pentru a se evita agravarea problemelor. 

Primele măsuri luate au vizat salvarea băncilor și împiedicarea extinderii instabilității. Odată cu 

prăbușirea primelor bănci, încrederea în sistemul bancar a început să scadă, incertitudinea s-a 

răspândit, multe dintre bănci întâmpinând probleme de lichiditate. În acest context băncile 

centrale au venit în sprijinul sistemului bancar, oferind suport fie la nivel individual, fie la nivel 

agregat. Sprijinul la nivel individual a constat în suport financiar acordat băncilor care au 

întâmpinat probleme, sau alt tip de asistență care a inclus naționalizarea unor bănci, preluarea 

unei părți din activele toxice a unor bănci, sprijin privind fuzionarea sau preluarea de către alte 

instituții bancare. Sprijinul la nivel agregat se referă la măsurile de politică monetară sau alte 

tipuri de măsuri, care vin în sprijinul sistemului bancar în ansamblu. Problema măsurilor de 

politică monetară convențională aplicate pe parcursul crizelor este aceea că s-ar putea dovedi 

ineficiente, lucru care s-a întâmplat și în contextul recentei crize. Prin urmare, autoritățile au fost 

nevoite să recurgă și la alte măsuri, neconvenționale, precum acordarea unor facilități de 

furnizare de lichidități sau programele de relaxare cantitativă. 

 Politica fiscală a fost angajată alături de cea monetară la salvarea băncilor. Unele dintre 

soluţiilor propuse pentru depășirea crizei a implicat creșterea cheltuielilor publice pentru a 

susține economia și ieșirea din acest cerc vicios. În aceste scop, în Statele Unite a fost angajată 

prin lege suma de 787 miliarde dolari. Aceasta a fost direcționată spre diverse domenii, precum: 



8 
 

agricultură, infrastructură, energie, credite fiscale pentru cei care își achiziționau o primă 

locuință, măsuri sociale etc. Și la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate măsuri fiscale 

similare, precum, spre exemplu Planul European de Redresare Economică adoptat în 2008, care 

angaja 200 miliarde de euro în diferite proiecte pentru a impulsiona cererea. 

 Criza economică a evidenţiat anumite deficienţe la nivelul sectorului bancar şi nu numai. 

Acestea ţin în principal de sistemele de compensare. Remunerația în sistemul financiar se 

bazează, probabil mai mult decât în alte sectoare, pe performanța angajaților. Deși stabilirea unui 

sistem de compensare în funcție de performanță este un lucru de dorit, sistemul financiar prezintă 

anumite particularități în această privință. Pe de o parte existența problemei principal – agent, iar 

pe de altă parte, spre deosebire de alte sectoare, în acest sector se crează risc sistemic și se 

lucrează cu banii altor persoane. O modalitate prin care problema compensărilor ar putea fi 

rezolvată o constituie folosirea fondurilor provenite de la acționari şi manageri la salvarea 

băncilor în perioadele de criză. Aceasta putând fi considerată o formă de bail-in.  

 Intensificarea problemelor din sectorul bancar a adus în centrul dezbaterilor agenţiile de 

rating. Revizuirea activităților acestora reprezintă o altă masură care ar trebui luată în considerare 

pentru o mai bună predictibilitate privind riscurile din sistemul bancar. În acest scop s-a propus 

ca înainte de acordarea unui calificativ, agențiile să fie obligate să transmită analiza unei comisii, 

situată probabil la nivelul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori care să revizuiască 

informațiile. În acest mod, agențiile nu ar mai fi tentate să acorde calificative mai bune doar 

pentru a atrage mai mulți clienți. Această modalitate de stabilire a ratingurilor ar rezolva și 

problema concurenței pe piața agențiilor de rating. Prin existența unui grad de transparență mai 

ridicat și a unei verificări prealabile ar putea fi evitate situațiile în care pentru același produs 

evaluat, două sau mai multe agenții oferă calificative diferite. Iar în aceste condiții noi, alegerea 

agenției care să realizeze evaluarea s-ar face mai mult pe bază de performanță. 

 Capitolul doi prezintă perioada Marii Moderații și a factorilor considerați responsabili 

pentru această perioadă prelungită de stabilitate. Lucrarea arată că factorii care au făcut posibilă 

Marea Moderaţie sunt încă prezenţi în economie, iar acestă perioadă de stabilitatea prelungită ar 

putea fi din nou atinsă dacă s-ar acţiona în direcţiile potrivite, spre exemplu, în sensul 

îmbunătăţirii politicii fiscale sau reducerii inegalităţilor. În ceea ce priveşte politica fiscală, 

reducerea decalajului de timp între momentul în care apare nevoia unei modificări a politicii 

fiscale și momentul în care are loc adoptarea acestei modificări. Astfel, o politică fiscală 
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expansionistă spre exemplu, poate fi adoptată când economia se află deja într-un proces de 

redresare după un șoc iar efectele sale care de asemenea se manifestă cu un decalaj de timp, vor 

sfârși prin a avea efectul contrar celui scontat. Având în vedere acestea, o îmbunătățire a reacției 

politicii fiscale la șocuri ar putea constitui unul dintre mijloacele prin care să fie reduse efectele 

negative ale dezechilibrelor economice. 

 Reducerea inegalităților poate constitui, de asemenea, un factor stabilizator prin prisma 

faptului că aceasta ar conduce la o creștere economică mai sustenabilă înclinând balanța dinspre 

consumul pe datorie care a susținut criza din 2008 spre un consum bazat mai mult pe economii.

 Totuși, creșterea inegalităților deși are un impact asupra capacității de redresare a 

economiei post criză, nu poate fi considerată o cauză a apariției instabilităților. Dezechilibrele 

sunt rezultatul acumulării de datorie. Iar rolul băncilor în acest proces de acumulare de datorii nu 

poate fi ignorat. Condițiile de creditare tot mai relaxate au constituit un stimulent pentru 

creșterea consumului pe datorie a claselor sociale de mijloc și de jos.  

 Analiza realizată în acest capitol continuă cu identificarea cauzelor care au favorizat 

reapariția crizelor. Cercetarea arată că principala cauză a instabilităților este expansiunea 

creditului. Expansiunea prea mare a creditului poate conduce la investiții mai puțin eficiente, 

transformând aceste credite în unele neperformante. Capitolul cuprinde și un model prin care se 

analizează relația dintre creditele neperformante și creșterea economică arătând că un volum 

mare de credite neperformante va conduce la contracția economiei. 

 Capitolul trei evidențiază cele mai importante schimbări survenite la nivelul cadrului de 

reglementare. Prima secțiune a acestui capitol analizează, dintr-o perspectivă istorică, 

principalele modificări apărute în cadrul de reglementare, ca urmare a manifestării unor crize. De 

asemenea, sunt puse în evidență și evaluate măsurile luate de autoritățile de la acea vreme pentru 

revenirea la stabilitate.  

 În analiza crizelor bancare anterioare comparativ cu recenta criză se identifică anumite 

diferențe dar și puncte comune. Cea mai importantă diferență între dezechilibrele financiare 

analizate o constituie creșterea semnificativă a costurilor asociate crizelor bancare prezente 

comparativ cu cele manifestate la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. Creșterea 

costurilor face dificilă aplicarea unei politici similare celei adoptate de Banca Angliei spre 

exemplu, în 1866 și anume, aceea de a nu interveni cu sprijin financiar pentru salvarea băncilor. 

La sfârșitul secolului XIX efectele falimentului unei bănci asupra economiei nu erau atât de 
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proeminente. În schimb, în prezent, falimentul Lehman Brothers a produs pierderi semnificative 

atât la nivelul sistemului financiar cât și la nivelul economiei. Cu toate aceste, modalitatea de 

acțiune a Băncii Angliei în 1866 trebuie luată ca exemplu pentru viitoarele reforme din domeniu. 

Deși este destul de dificil, noile reglementări ar trebui să urmeze aceeași traiectorie, precum cele 

adoptate de Banca Angliei sau, ar trebui găsite alternative la modalităţile actuale de salvare a 

băncilor care să nu pună povara acestui proces într-o proporţie atât de mare în sarcina 

contribuabililor. 

 Asemănările constau în utilizarea în continuare a sistemului de garantare a depozitelor 

prin care au fost create în ambele perioade grave probleme de hazard moral. Acestă formă de 

protecție ar trebui eliminată și înlocuită cu o disciplină mai riguroasă a sectorului bancar. 

 Un alt aspect evidenţiat de analiza realizată în acest capitol este acela că în majoritatea 

statelor analizate, o mare parte din băncile care au întâmpinat probleme au fost bine capitalizate. 

Prin urmare, nivelul capitalului chiar dacă adecvat, fară a fi acompaniat de alte măsuri nu poate 

asigura stabilitatea sistemului bancar. 

 Ultimele secțiuni ale capitolului prezintă schimbările aduse la nivelul cadrului de 

reglementare de criza din 2008 cu accent pe Basel III și Uniunea Bancară. 

 Capitolul patru prezintă evoluția politicii de concurență și a particularităților acesteia cu 

referire la sectorul bancar. De asemenea, în acest capitol este definit conceptul de stabilitate și 

sunt prezentate motivele pentru care stabilitatea financiară a devenit un element atât de 

important.  

 Deşi literatura de specialitate prezintă mai multe definiţii referitoare la conceptul de 

stabilitate, în cadrul lucrării s-a optat pentru o definiţie nouă. Având în vedere că unul dintre 

obiectivele lucrării a fost identificarea cauzelor care conduc la instabilitate, în definirea 

conceptului de stabilitate, s-a pornit de la aceste considerente.   

 Capitolul continuă cu prezentarea relației dintre concurență și stabilitate din punct de 

vedere teoretic, fiind identificați și principalii indicatori utilizați pentru măsurarea concurenței și 

stabilității. 

 Evoluţia politicii de concurenţă a avut la bază o anumită perspectivă asupra relaţiei dintre 

concurenţă şi stabilitate. În prima fază, reticenţa faţă de existenţa unui sistem bancar concurenţial 

a fost generată de convingerea conform căreia concurenţa poate deteriora stabilitatea sistemului; 

în a doua fază, a început să prindă contur ideea potrivit căreia concurenţa favorizează stabilitatea. 
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Astăzi, există o intensă dezbatere privind nu atât rolul concurenţei cât măsura în care aceasta se 

poate manifesta fără a pune în pericol stabilitatea şi sustenabilitatea sistemului. De altfel, criza a 

reiterat unele dintre credințele anterioare referitoare la efectele concurenței în domeniul bancar. 

Astfel, adversarii concurenței bancare au prezentat argumente în sprijinul faptului că cel puțin în 

parte responsabilitatea pentru apariția crizei revine concurenței. În schimb, susținătorii 

concurenței arată că o intensificare a acesteia poate avea semnificative beneficii privind accesul 

la finanțare. Literatura de specialitatea prezintă cele două viziuni sub forma a două ipoteze: 

ipoteza concurență-fragilitate și ipoteza concurență-stabilitate. Studiile realizate în vederea 

testării celor două ipotze prezintă rezultate diferite. Justificarea acestor diferenţe este pusă pe 

seama gradului de dezvoltare al sectorului bancar şi a reglementărilor existente la nivel național.  

 Capitolul cinci conține o scurtă prezentare a sectorului bancar din România și continuă cu 

realizarea modelului prin care este testată relația dintre concurență și stabilitate, pornind de la 

date și informații referitoare la cele mai importante bănci din țară. 

 Analiza arată că sectorul bancar din România s-a dovedit destul de solid pe parcursul 

crizei, marea problemă întâmpinată, cu un anumit decalaj de timp de la declanșarea crizei, a fost 

creșterea volumului creditelor neperformante. Gestionarea acestei probleme a însemnat angajarea 

într-un amplu proces de curățare a bilanțurilor care deși a afectat temporar profitabilitatea 

băncilor, a permis reluarea activității de creditare.  

 În ceea ce privește concurența, sectorul bancar din România comparativ cu cel al altor 

state din Uniunea Europeană prezintă un nivel mediu de concurență. Comparând valorile 

indicelui de concentrare HHI din 2015 între state, se observă că în state, precum Spania, Franța și 

Italia sectorul bancar este unul competitiv în timp ce în state, precum Slovenia, Olanda sau 

Finlanda valorile indicelui HHI indică o structură de piață foarte concentrată. 

 O primă analiză a relației dintre concurență și stabilitate în sectorul bancar din România 

arată că băncile cu o putere de piață mai mare sunt mai stabile. Acest rezultat este evidențiat prin 

simpla comparare a rezultatelor obținut pentru indicatorul de măsurare a stabilității, scorul Z și 

indicatorul de măsurare a concurenței, indicele Lerner.  

 Continuarea analizei prin testarea celor două ipoteze concurență-fragilitate și concurență-

stabilitat arată că variabilele utilizate pentru testarea ipotezei concurență-stabilitate în sectorul 

bancar din România nu explică nivelul de stabilitate din sector, măsurat prin scorul Z. 

Rezultatele arată ca aceste variabile nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. Similar, 
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variabilele privind concurența utilizate pentru a testa ipoteza concurență-fragilitate nu explică 

riscul din sectorul bancar, măsurat prin rata creditelor neperformante.  

  

 Având în vedere rezultatele analizei preliminare care susţin ipoteza concurenţă-fragilitate 

trebuie menţionat că deşi puterea de piață ar putea conduce la mai multă stabilitate în sectorul 

bancar, nu trebuie ignorat faptul că stabilitatea depinde și de alți factori nu doar de concurență. În 

acest context, dacă influența negativă a acestor altor factori este mai mare decât efectul pozitiv al 

puterii de piață, problemele din sistem ar fi inevitabile. Iar într-un mediu caracterizat printr-o 

concurenţă redusă, cu bănci mari, impactul negativ al falimentului unei bănci cu putere de piață 

mare va fi net superior falimentului unei bănci mai mici cu putere de piață redusă. 

 Pornind de la acestea, apare o întrebare esențială: se preferă instabilitățile mai rare ale 

unui sistem bancar predominat de bănci mari sau instabilități mai frecvente dar într-un sector 

bancar concurențial, cu bănci de dimensiuni mai mici? 

 Cercetările viitoare ar trebui să urmărească includerea în modelele care testează ipotezele 

concurență-fragilitate respectiv concurență-stabilitate și unui indicator de contagiune. Din acest 

punct de vedere lucrarea de față prezintă anumite limite. Includerea indicatorului de contagiune 

ar prezenta un rezultat mai clar asupra celor două ipoteze. Totodată, ar putea furniza un răspuns 

bazat pe rezultate matematice la întrebarea de mai sus. 

 

 

 

 

 

 


