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REZUMAT 

CONTEXTUL ECONOMICO-POLITIC GENERAL 

La începutul anilor ’90, în ţările Europei Centrale şi de Est, au avut loc schimbări 

politice majore care au creat condiţiile de trecere de la regimurile politice totalitare, la noi 

regimuri politice bazate pe valorile consacrate ale democraţiilor occidentale. Schimbarea 

regimurilor politice a însemnat, în plan economic, trecerea de la o economie de stat, 

planificată, la o economie capitalistă de piaţă. 

Această transformare a fost una cu implicaţii majore în istoria recentă a Europei, atât 

prin radicalismul transformării cât şi prin numărul ţărilor participante. 

Lipsa oricărui precedent a făcut ca, pe de o parte această experienţă să fie unică în 

felul ei pentru fiecare dintre ţările participante, iar pe de altă parte, să fie o reală provocare 

pentru structurile europene aflate în plin proces de formare şi consolidare. 

Odată direcţia de dezvoltare stabilită, a fost nevoie de declanşarea unui lung şi 

anevoios proces de tranziţie, pe specificul fiecărei ţări în parte, cu un lung şir de acţiuni 

politice şi legislative dublate de un efort financiar semnificativ şi din partea Instituţiilor 

Financiare Internaţionale, pentru ca aceste ţări, la sfârşitul perioadei de tranziţie, să devină 

democraţii consolidate cu o economie de piaţă viabilă. 

TITLUL TEZEI  

Titlul tezei: „Impactul investiţiilor Instituţiilor Financiare Internaţionale asupra 

băncilor din Europa Centrală şi de Est”  

Care este problema economică studiată și importanța acesteia 

Așa cum a fost menționat în prezentarea contextului economico-politic de mai sus, la 

începutul anilor ’90, ca urmare a schimbărilor politice care au avut loc, s-a declanșat în țările 

Europei Centrale şi de Est (ECE) un amplu proces de tranziție de la economii planificate, ce 

caracterizau zona geografică, la economii capitaliste de piață. 

Sectorul financiar bancar, ca parte integrantă a economiilor acestor ţări, a cunoscut la 

rândul lui, în cadrul acestui proces de tranziţie, transformări radicale. În primul rând a avut 

loc o privatizare masivă a sectorului bancar dublată de o recapitalizare importantă, 

concomitent cu o schimbare majoră a managementului bancar, pentru ca serviciile oferite să 

fie la înălţimea exigenţelor unei economii de piaţă. Acest proces de tranziţie din domeniul 
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financiar-bancar nu putea fi realizat, într-un termen relativ scurt, fără o implicare majoră a 

Instituţiilor Financiare Internaţionale (IFI) prin: investiţii masive, asistenţă juridică şi 

legislativă, transfer de know-how, bune practici, susţinerea unor metode eficiente de 

organizare şi management, o mai bună guvernanţă corporativă etc. 

Având în vedere această implicare masivă a IFI în procesul de tranziţie în zona 

financiar-bancară, se impune a fi făcute evaluări și cercetări, calitative și cantitative, cât mai 

ample care să ofere o imagine mai exactă asupra efectelor și rezultatelor obținute. 

Motivarea abordării 

În mod evident, aceste IFI implicate efectuează la rândul lor evaluări, studii și 

cercetări proprii privind efectul implicării lor în acest proces de tranziție. Acest lucru nu 

exclude, ci dimpotrivă, subliniază necesitatea existenței și altor evaluări, studii și cercetări, 

reprezentând puncte de vedere diferite pentru a avea în final o imagine cât mai clară și o 

înțelegere mai bună a problemei. 

Cum investițiile directe ale IFI în bănci din țările ECE reprezintă, în opinia mea, 

factorul determinant al implicării IFI în acest proces de tranziție și a activităților bancare, o 

cercetare doctorală cu tema „Impactul investițiilor Instituțiilor Financiare Internaționale 

asupra băncilor din țările Europei Centrale și de Est” este una importantă și de mare 

actualitate. 

Pentru cine prezintă interes 

Impactul investițiilor IFI asupra băncilor este de maxim interes în primul rând pentru 

cei doi protagoniști și anume: pe de o parte IFI, în calitatea lor de investitori și pe de altă 

parte pentru bănci, în calitatea lor de beneficiari ai investițiilor. În afară de cei doi 

protagoniști principali, o cercetare doctorală pe această temă, ar putea prezenta interes pentru 

diferite instituții guvernamentale din țările ECE, instituții internaționale, precum şi persoane 

fizice sau juridice implicate în realizarea de studii și cercetări în acest domeniu. 

IFI sunt direct interesate să aibă o imagine cât mai clară, din surse diferite și credibile, 

asupra modului în care investițiile efectuate în aceste bănci și-au atins sau nu scopul pentru 

care au fost făcute, pentru a-și putea adapta mai bine, eventual corecta la nevoie, politicile pe 

termen mediu și lung din acest domeniu. 

Băncile, pe de altă parte, ca principale beneficiare al acestor investiții sunt la rândul 

lor puternic interesate în a vedea efectul și a cuantifica rezultatele unor investiții de care au 

beneficiat. În mod evident, băncile dispun de propriile metode de analiză și evaluare, dar 
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existența unor studii și cercetări externe băncilor, nu poate fi decât de folos pentru a putea fi 

desprinse cele mai pertinente concluzii.  

SCOPUL CERCETĂRII 

Scopul cercetării  

Scopul principal al cercetării a fost acela de a evalua impactul investiţiilor Instituţiilor 

Financiare Internaţionale asupra băncilor din Europa Centrală şi de Est.  

Ipotezele analitice de la care s-a pornit 

• posibilitatea identificării unor surse de date credibile, în format electronic, pentru 

constituirea seriilor de date necesare; 

• datele sunt obținute corect și în număr suficient de mare pentru stabilitatea și 

acuratețea soluției, care să permită formularea unor concluzii corecte; 

• folosirea unor instrumente informatice moderne și consacrate pentru culegerea și 

prelucrarea datelor statistice; 

• modelul econometric a fost corect specificat prin alegerea funcției potrivite și 

includerea factorilor importanți pentru ca gradul de determinare să fie suficient de 

mare; 

• factorii incluși în model sunt independenți unii de alții nefiind corelați între ei; 

• baza de date a fost alcătuită în conformitate cu date publicate, astfel, în unele situații, 

analiza include un interval de timp până în anul 2015. 

OBIECTIVE PROPUSE 

Obiectivele pe care și le-a propus a fi în teză 

• realizarea unui prim studiu despre „Impactul investițiilor străine asupra sectorului 

financiar din Europa Centrală și de Est”, pentru raportul de cercetare intermediar din 

cadrul Școlii Doctorale; 

• realizarea unui al doilea studiu intitulat „Sectorul bancar din Europa Centrală și de Est 

în condițiile crizei economice”, pentru raportul de cercetare final din cadrul Şcolii 

Doctorale; 

• deoarece contribuția IFI nu se rezumă doar la investiții în băncile selectate ci, 

înseamnă și transfer de bune practici și expertiză în domeniul managementului bancar 
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și al guvernanței corporative, în lucrare s-a făcut o analiză a modului cum influențează 

aceşti parametrii performanța și eficiența băncilor; 

• pe baza unei cercetări bibliografice riguroase, s-a realizat o analiză a sectorului bancar 

din țări reprezentative din zona geografică a ECE. Performanța sistemului bancar din 

aceste țări a fost analizată pe baza principalilor indicatori ai sistemului bancar și a 

interpretării unor analize SWOT prezentate în literatura de specialitate; 

• ca efect al crizei economice, creditele neperformante ale băncilor din zona ECE au 

cunoscut o creștere semnificativă, cu toate consecințele negative asupra performanței 

economice ale acestora. S-a făcut un studiu pentru a pune în evidență modul cum 

forma de proprietate a băncilor influențează nivelul creditelor neperformante; 

• realizarea unei analize calitative a impactului investițiilor IFI asupra băncilor din zona 

ECE prin punerea în evidență a strategiilor și priorităților urmărite, a destinației 

acestora, identificarea obiectivelor și a rezultatelor preconizate precum și a 

mecanismelor de evaluare folosite; 

• realizarea unei analize cantitative a impactului investițiilor IFI asupra băncilor din 

zona ECE printr-un studiu econometric pe baza unor date statistice culese în optică 

transversală (Panel Data); 

• pentru a putea concretiza impactul investițiilor IFI, a fost aleasă ca model Banca 

Europeanǎ pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), fiind instituția deosebit de 

activă din zonă. S-au urmărit: numărul de proiecte derulate, strategia și prioritățile 

bǎncii în țǎrile respective, toate acestea fiind exemplificate prin proiecte 

reprezentative; 

• realizarea unui model, interdisciplinar, de avertizare timpurie a crizelor, bazată pe 

logica Fuzzy; 

• evaluarea implicațiilor noii realități de comunicare interumană, bazată pe rețelele de 

socializare, asupra schimbărilor modelului de afaceri al băncilor. 

Principalele aspecte metodologice folosite 

Metoda analizei și sintezei  

În toate studiile și analizele teoretice din cadrul tezei de doctorat, a fost folosită 

această metodă de analizǎ şi sintezǎ astfel: în urma unei cercetări bibliografice ample, 

au fost selectate materialele relevante pentru subiectul abordat după care a urmat 
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studiul, analiza și înțelegerea fiecăruia în parte, pentru ca în final, în urma unui proces 

de gândire și selectare, sǎ se realizeze un material de sinteză personalizat. 

Metoda analizei funcționale  

Această metodă a fost frecvent utilizată la elaborarea tezei, deoarece ea permite 

punerea în evidență și descoperirea unor interdependențe între diferitele fenomene 

economice. Forma tabelară permite punerea cu ușurință în evidență a evoluției unei 

mǎrimi sau a unui indicator economic precum și modul în care acestea se raportează 

sau interacționează cu celelalte mărimi economice cuprinse în același tabel.  

Forma grafică este varianta mai spectaculoasă și intuitivă a analizei funcționale, 

folosită de asemenea frecvent în lucrare. Dacă sunt reprezentate grafic mărimile 

supuse atenției, în același sistem de axe, atunci evoluția lor, interdependența acestora 

este extrem de ușor de observat iar pentru aprecieri cantitative, pot fi citite valori din 

sistemul de coordonate sau recurge la șirul de valori din care a fost construită funcția. 

Forma algebrică a metodei a fost utilizată cu precădere în modelarea econometrică.  

Analiză situațională – studiul de caz 

Analiza situaţionalǎ este o metodă cu care se demonstreazǎ valabilitatea unui 

principiu, a unui algoritm, a unui procedeu, a unui anumit mod de abordare etc. pe un 

exemplu reprezentativ, care poate fi luat drept model pentru rezolvarea unei anumite 

probleme. În lucrare am folosit această metodă pentru a ilustra impactul investițiilor 

Instituțiilor Financiare Internaționale (în special, BERD şi IFC) asupra bǎncilor din 

Europa Centralǎ şi de Est.  

Metoda modelării matematice  

Acest model reprezintă o reproducere schematică a unui proces economic. Am folosit 

această metodă pentru a ilustra impactul investițiilor Instituțiilor Financiare 

Internaționale asupra băncilor, printr-o analiză cantitativă, în urma unei modelări 

matematice bazate pe un model econometric. 

Metoda analogiei 

Analogia presupune utilizarea comparărilor prezentă frecvent în analizele și studiile 

făcute în cadrul tezei de doctorat.  

Metoda ipotezei și metoda omisiunilor 

Metoda ipotezei și cea a omisiunilor a fost utilizată în cadrul modelǎrii econometrice.  
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REZULTATE PRECONIZATE 

Rezultate asupra cărora există consens în literatura de specialitate 

Așa cum am menționat anterior, la întocmirea analizelor și studiilor din cadrul lucrării 

de doctorat, am folosit și metoda analizei și sintezei. Principiul de bază al metodei este acela 

de a întocmi, pe baza unei cercetări bibliografice și în urma unui proces de înțelegere, un 

studiu de sinteză, personalizat, asupra subiectului. Având în vedere acest mod de abordare, 

rezultă faptul că asupra rezultatelor și concluziilor formulate, în respectivele studii și evaluări, 

există un consens în literatura de specialitate cu rezultatele și concluziile prezente în 

materialele bibliografice de referință consultate. Menționez în acest sens: rapoartele anuale 

ale principalelor Instituții Financiare Internaționale (FMI, IFC și BERD); rapoartele anuale 

ale marilor bănci cu activități importante în zonă (Raiffeisen, UniCredit și BRD); evaluǎrile 

de risc făcute de agențiile de rating (Standard &Poor`s, Moody`s Investor Services și Fitch 

Ratings) sau aprecierile organismelor oficiale ale UE. 

Amintesc în acest context următoarele studii regăsite în paragrafele tezei: Evoluția 

mediului macroeconomic a țărilor ECE în ultimii zece ani; Analiza performanței băncilor din 

zona ECE; Zona EURO în condițiile crizei economice; Analiza evoluției sectorului bancar 

din zona ECE în condițiile crizei și Efectele crizei economice asupra reglementărilor și 

strategiilor din domeniul bancar. 

Rezultate preconizate 

• descrierea și analiza evoluției mediului macroeconomic al țărilor ECE din ultimii zece 

ani; 

• identificarea principalelor cauze care au dus la izbucnirea crizei economice; 

• înțelegerea modului de reacție și de evoluție a băncilor în condițiile crizei economice; 

• găsirea unui model de avertizare timpurie a crizelor financiare;  

• realizarea unui studiu despre performanțele băncilor, pe un eșantion de țări, din zona 

ECE; 

• punerea în evidență a principalelor cauze care au dus la creșterea alarmantă a 

creditelor neperformante; 

• determinarea măsurii în care nivelul creditelor neperformante depinde de forma de 

proprietate a băncilor; 
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• identificarea elementelor definitorii ale impactului investițiilor IFI în băncile din zona 

ECE; 

• analiza modului în care investițiile IFI, în băncile din ECE, au fost însoțite de 

transferul de bune practici și de realizarea unui management și a unei guvernațe 

corporative mai performante; 

• identificarea unui model de bune practici din partea IFI; 

• prezentarea rezultatelor unor proiecte de investiții reprezentative; 

• înțelegerea și argumentarea reglementărilor post-criză din domeniul bancar al UE; 

• motivarea schimbării paradigmei de finanțare a băncilor; 

• identificarea câtorva elemente definitorii ale noilor tehnici de comunicare bazate pe 

mediile de socializare cu impact asupra modelului de afaceri al băncilor. 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE 

Rezultate obținute 

• am realizat un prim studiu despre „Impactul investițiilor străine asupra sectorului 

financiar din Europa Centrală și de Est” pentru raportul de cercetare intermediar din 

cadrul Școlii Doctorale; 

• am realizat un al doilea studiu intitulat „Sectorul bancar din Europa Centrală și de Est 

în condițiile crizei economice” pentru raportul de cercetare final din cadrul Şcolii 

Doctorale; 

• am analizat evoluția mediului macroeconomic al țărilor ECE din ultimii zece ani; 

• în studiul referitor la zona EURO în contextul crizei economice, am identificat 

principalele cauze care au dus la izbucnirea crizei; 

• pe baza principalilor indicatori ai sistemului bancar și a interpretării unor analize 

SWOT prezentate în literatura de specialitate, am realizat un studiu, pe un eșantion 

reprezentativ de țări din zona ECE, despre performanța băncilor din această zonă;  

• am identificat principalele cauze care au dus la creșterea alarmantă a creditelor 

neperformante ale băncilor și am pus în evidență măsura în care aceste credite 

neperformante depind de forma de proprietate a băncii; 

• deoarece contribuția IFI nu se rezumă doar la investiții în băncile selectate, ci include 

și transferul de bune practici și expertiză în domeniul managementului bancar și al 

guvernanței corporatiste, în lucrare am făcut o analiză a modului cum aceşti 
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parametrii influențează performanța și eficiența băncilor. Astfel, am putut identifica 

modul în care investițiile IFI, în băncile din ECE, au fost însoțite de transferul de bune 

practici și de realizarea unui management și a unei guvernanțe corporative mai 

performante; 

• identificarea unui model de bune practici din partea IFI și prezentarea rezultatelor 

unor proiecte de investiții reprezentative. Pentru a putea concretiza cele de mai sus, 

am ales ca exemplu banca BERD, fiind instituția deosebit de activă din zonă. S-au 

urmărit: numărul de proiecte derulate, strategia și prioritățile bǎncii în ţǎrile 

respective, identificarea obiectivelor urmărite și a rezultatelor preconizate, precum și a 

mecanismelor de evaluare folosite;  

• pentru înțelegerea și argumentarea reglementărilor post-criză din domeniul bancar al 

UE, am prezentat și comentat aceste reglementări și, în același context, am prezentat 

motivarea schimbării paradigmei de finanțare a băncilor; 

• pentru a atinge scopul principal al tezei, am realizat o analiză cantitativă a impactului 

investițiilor IFI asupra băncilor din zona ECE printr-un studiu econometric, pe baza 

unor date statistice culese în optică transversală (Panel Data). Pentru analiză am ales 

bănci reprezentative din țările zonei ECE. Seriile de date sunt preluate din surse 

credibile, iar modelul cu analizele aferente este prezentat pe larg în capitolul întâial 

tezei de doctorat.  

Elemente de originalitate 

 În urma unei cercetări bibliografice riguroase, am realizat o analiză a sectorului 

bancar, practic pentru toate ţările reprezentative din zona geografică ECE. Sunt prezentate şi 

analizate datele macroeconomice, principalii indicatori ai sectorului bancar precum şi 

ponderea băncilor străine în totalul activelor bancare pentru fiecare ţară în parte. Analiza 

prezentată este susţinută de numeroase date şi grafice reprezentative din surse credibile. 

 Pentru a sublinia importanţa guvernanţei corporative pentru performanţa 

instituţiilor financiare, am realizat o analiză amplă a modului în care parametrii unei 

guvernanţe corporative (numărul de membrii din organele de conducere, gradul lor de 

independenţă, forma de proprietate şi existenţa unui comitet de risc dedicat supravegherii 

riscurilor din cadrul unei instituţii) influenţează performanţa şi eficienţa unei societăţi 

bancare. 

 Legat de creditele neperformante, am realizat o analiză a acestora în funcţie de 

structura de proprietate a băncilor. Studiul începe cu o analiză comparativă pentru cele cinci 
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ţări (România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Croaţia) pe baza unor indicatori macroeconomici 

de comparaţie şi a caracteristicilor sectorului bancar. Grupul de ţări ales este eterogen dar îl 

putem considera reprezentativ pentru zona ECE. Ţările nu sunt din zona euro, dar sunt 

membre ale Uniunii Europene. 

Din acest studiu a rezultat că:  

(i) ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor şi al capitalului a fost 

mai ridicată la băncile de stat în cadrul eşantionului analizat decât la cele 

private;  

(ii) evoluţia provizioanelor a fost în creştere în perioada de criză, 2008–2010, 

ceea ce s-a resimţit la nivelul profiturilor nete ale băncilor; şi  

(iii) băncile cu capital privat reuşesc să gestioneze mai eficient problemele create 

de creditele neperformante decât cele cu capital de stat. 

 În cadrul unei contribuţii personale, este prezentată o metodă interdisciplinară de 

avertizare timpurie a crizelor financiar–bancare bazată pe Logica Fuzzy.  

 Modelul Fuzzy propus, realizat şi experimentat, poate fi utilizat ca un instrument 

suplimentar de avertizare timpurie a crizelor financiare care să completeze informaţiile 

furnizate şi de alte modele şi metode. Avantajul major al metodei Fuzzy propuse este acela al 

uşurinţei cu care se pot realiza modelele, ceea ce permite iniţierea unor studii cuprinzătoare în 

perioadele premergătoare crizelor prin diverse scenarii posibile şi evaluarea rezultatelor pe 

care acestea le furnizează. 

 Noua realitate de comunicare interumană a reţelelor de socializare, specifică noii 

generaţii, nu poate fi ignorată, motiv pentru care am studiat implicaţiile acesteia asupra 

schimbării modelului de afaceri al băncilor. 

 În lucrare am prezentat şi câteva sugestii care ar putea ajuta băncile să atragă noua 

generaţie de consumatori: în esenţă, este vorba de a oferi o gamă completă de servicii de tip 

mobile banking, mutarea tranzacţiilor de la filiale către canalele digitale, promovarea de 

oferte personalizate şi în timp real pe mai multe canale digitale, lansarea de produse prin 

campanii de marketing inteligente pe mediile de socializare, folosirea analizei şi a estimărilor 

măsurabile concomitent cu urmărirea atentă a reacţiei clienţilor. 

 Concluzia generală ar fi aceea că transformările digitale îşi au propria evoluţie, 

indiferent de disponibilitatea băncilor de a le aplica sau nu. Vestea bună este că această nouă 

tehnologie oferă un imens spaţiu de dezvoltare şi creştere, iar vestea proastă ar fi aceea că 

băncile care nu vor profita de această şansă, în timp util, se vor trezi, mai devreme sau mai 
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târziu, cu pierderea unui număr însemnat de clienţi ceea ce îi poate scoate, într-un scenariu 

mai pesimist, chiar din afacere. 

Relevanța cercetării  

 Relevanța lucrării poate fi judecată prin valoarea și utilitatea rezultatelor obținute 

și a contribuțiilor originale prezentate. În lucrare au fost făcute o serie de studii și analize 

legate de subiectul general al tezei. Relevanța lor rezidă în modul personalizat de analiză și 

sinteză a subiectului precum și a concluziilor care au fost formulate. 

 Studiile și evaluările făcute în cadrul tezei de doctorat sunt utile tuturor celor 

interesați de o mai bună înțelegere a contextului economic al ultimelor două decenii din zona 

ECE, unde băncile au fost implicate într-un amplu proces de tranziție, peste care s-a suprapus 

o criză economică de proporții.  

 Rezultatele cercetărilor făcute în cadrul tezei privind impactul investițiilor IFI 

asupra băncilor, este de interes pe de o parte pentru IFI, în calitatea lor de investitori, iar pe 

de altă parte pentru bănci, în calitatea lor de beneficiari ai investițiilor. Din acest punct de 

vedere, concluziile studiilor și a modelării econometrice sunt deosebit de relevante. 

 Modelul bazat pe logica Fuzzy este unul relevant pentru cei interesați în a găsi noi 

metode de avertizare timpurie a crizelor. Modelul propus este util ca un instrument 

suplimentar de avertizare, care permite inițierea unor studii în perioadele premergătoare 

crizelor prin diverse scenarii posibile ce se pot modela cu ușurință. 

 Analiza influenței rețelelor de socializare, ca mijloc de comunicare al noilor 

generații, asupra modelului de afaceri al băncilor este unul relevant prin sugestiile făcute de 

autoare la acest subiect de mare actualitate. 

Prezentarea succintă a modului de investigare a problemei 

 Investigarea problemei, ce face obiectul tezei de doctorat, am început-o făcând un 

plan de cercetare. Activitatea de cercetare a fost împărțită în patru etape mari, pentru care am 

fixat obiective și am preconizat obținerea de rezultate în limita unor anumite termene.  

 Prima etapă a fost consacrată realizării, în cadrul Şcolii Doctorale, a raportului 

intermediar de cercetare. Această etapă a durat un an de zile și s-a concretizat cu un studiu 

teoretic de sinteză cu titlul „Impactul investițiilor străine asupra sectorului bancar din Europa 

Centrală și de Est”.  

 Cea de a doua etapă a fost de asemenea una de cercetare bibliografică și de 

realizare a unui studiu sub forma raportului final de cercetare în cadrul Şcolii Doctorale. 
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Această etapă a durat de asemenea un an de zile, iar materialul elaborat a fost intitulat 

„Sectorul bancar din Europa Centrală și de Est în condițiile crizei economice”. 

 După aceste două etape consacrate studiilor teoretice de punere în temă, a urmat 

cea de a treia etapă dedicată realizării modelului econometric și interpretării rezultatelor. 

Obiectivul a fost acela de a obține rezultate concludente care să permită deducerea unor 

concluzii pertinente. Pentru a atinge acest obiectiv, am ales un model potrivit de analiză pe 

baza unor date statistice culese în optică transversală (Panel Data) iar pentru prelucrarea 

datelor, am folosit un program informatic modern și consacrat (Stata). 

 Pentru analiză am ales bănci reprezentative din țările zonei ECE, iar pentru 

acestea am căutat serii de date suficiente și din surse credibile pentru a fi incluse în model, 

împreună cu variabile determinante pentru problema studiată, care să conducă la rezultate 

concludente. Cea de a patra etapă a fost rezervată scrierii și tehnoredactării lucrării de 

doctorat. 

Modul în care se raportează propriile rezultate ale cercetării la cele obținute în alte 

studii de specialitate 

Studiile și analizele teoretice făcute sunt suficient de concludente și în concordanță cu alte 

studii similare din domeniu. În mod evident, ele poartă o amprenta personală în modul de 

abordare, în prioretizarea temelor precum și în privința concluziilor formulate; 

Modul de abordare a analizei impactului investițiilor IFI în băncile din zona ECE se 

delimitează de alte analize similare prin modul de abordare și eșantionul de țări avut în 

vedere; 

Modelul econometric realizat se diferențiază de alte studii similare prin obiectivele propuse, 

băncile alese pentru analiză, seriile de date utilizate, rezultatele obținute precum și 

interpretarea acestora; 

Folosirea logicii Fuzzy pentru realizarea unor modele de avertizare timpurie, consider a fi o 

idee interesantă, demnă de a fi luată în considerare, dar care necesită cercetări și verificări 

suplimentare; 

Existența și utilizarea masivă a rețelelor de socializare este o realitate de necontestat cu 

implicații majore în toate domeniile vieții sociale și economice. Subiectul este prezent în 

numeroase analize și cercetări iar propunerile formulate în lucrare la adresa băncilor au fost 

făcute din dorința de a sublinia încă odată nevoia de a schimba modelul de afaceri pentru a 

putea atrage noile generații de clienți.  
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ORGANIZAREA TEZEI 

Teza este structurată pe cinci capitole, conţine trei anexe şi numeroase referinţe 

bibliografice. 

Capitolul 1. Introducere  

Capitolul începe cu o prezentare succintă a contextului economico-politic general în 

care se aflau țările Europei Centrale și de Est la începutul anilor nouăzeci. Schimbarea 

regimurilor politice a însemnat, în plan economic, declanșarea unui proces de tranziție de la o 

economie de stat planificată la una capitalistă. Sistemele bancare din aceste țări au suferit, la 

rândul lor, transformări profunde. Instituțiile Financiare Internaționale s-au implicat în acest 

proces de tranziție prin investiții semnificative în băncile din zona ECE, ceea ce justifică titlul 

tezei. Capitolul continuă cu precizarea scopului cercetării, a obiectivelor propuse și a 

rezultatelor preconizate ca să se încheie cu trecerea în revistă a rezultatelor obținute și a 

contribuțiilor originale ale autoarei.   

Capitolul 2. Sectorul bancar din Europa Centrală și de Est în condițiile crizei economice 

Pe baza unei cercetări bibliografice ample, am realizat un studiu asupra sectorului 

bancar din țările Europei Centrale și de Est (ECE) în condițiile crizei economice. Am studiat 

literatura de specialitate pentru a determina cauzele crizei economice precum și 

caracteristicile acesteia pentru zona ECE. Am continuat cu prezentarea măsurilor anticriză și 

a reglementărilor de supraveghere la nivel european adoptate ca urmare a crizei.  

Stabilitatea financiară și analiza post-criză sunt alte aspecte importante care de 

asemenea fac obiectul acestui capitol. Ca o contribuție personală, am propus o metodă 

calitativă de avertizare timpurie a crizelor economico-financiare bazată pe Logică Fuzzy.  

Capitolul se încheie cu câteva concluzii care se desprind din analiza făcută. 

Capitolul 3. Analiza impactului investiţiilor Instituţiilor Financiare Internaţionale 

asupra băncilor din Europa Centrală şi de Est 

 Studiul prezentat în cadrul acestui capitol este unul calitativ, care vine să completeze 

studiul cantitativ al aceluiași impact care face obiectul capitolului patru al acestei lucrări. 

Capitolul începe cu o prezentare a evoluției mediului macroeconomic din țările ECE 

din ultimii zece ani. Principala caracteristică a perioadei este aceea că ea cuprinde un interval 

caracterizat prin creștere economică, apoi anii de criză și în fine anii post-criză de relansare 

economică. Studiul continuă cu analiza performanței sistemului bancar din țările ECE prin 
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prisma investițiilor IFI. Am prezentat principalii indicatori ai sistemului bancar din țările 

ECE precum și o analiză SWOT pe un eșantion de țări din aceeași zonǎ geografică. 

În partea finală, am introdus  un paragraf consacrat tehnologiilor inovative și a 

impactului acestora asupra modelului de afaceri al băncilor. Deși, la prima vedere, nu este 

strict legat de subiectul tezei, am inclus acest capitol deoarece consider că noua evoluție a 

mediilor de socializare, prin implicațiile majore pe care le generează, nu poate fi ignorată. 

Am subliniat importanța utilizării de către bănci a noilor metode de comunicare, prin rețelele 

de socializare, pentru a-și putea mai bine promova produsele, pentru a-și eficientiza costurile 

și pentru a fi aproape de potențialii clienți din noile generații.   

Capitolul 4. Analiza cantitativă a impactului investiţiilor Instituțiilor Financiare 

Internaționale asupra băncilor din țările Europei Centrale şi de Est pe un model 

econometric 

Capitolul a fost în întregime consacrat prezentării modelării econometrice folosite 

pentru a pune în evidență impactul investițiilor străine asupra băncilor și a permite formularea 

unor concluzii. În cadrul capitolului sunt prezentate: 

Definirea temei de interes; 

Cercetarea bibliografică realizată; 

Identificarea variabilelor explicate, explicative și a seriei de date; 

Modelul de regresie pentru care am prezentat: 

• Tabele cu estimarea parametrilor, 

• Statistici descriptive, 

• Analiza rezultatelor obținute cu modelul de regresie; 

Modelul de tip panel cu efecte fixe pentru care am prezentat:  

• Tabele cu estimarea parametrilor,  

• Statistici desriptive, precum şi  

• Analiza rezultatelor obținute.  

Capitolul 5. Concluzii, contribuţii şi dezvoltări viitoare ale tematicii abordate 

Capitolul de încheiere a lucrării este consacrat prezentării concluziilor finale, a 

contribuţiilor personale ale autoarei, a articolelor publicate, precum şi a propunerilor de 

dezvoltări ulterioare ale tematicii abordate. 
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Lucrarea este însoțită și de trei anexe având următoarea tematică: 

Anexa A – Prezentarea principalelor Instituții Financiare Internaționale; 

Anexa B – Analiza  creditelor neperformante în funcție de structura de proprietate a 

băncilor; 

Anexa C – Prezentarea variației principalilor indicatori ai sectorului bancar din țările 

Europei Centrale și de Est; 

Anexa D – Seriile de date, aplicarea modelelor şi rezultatele cercetǎrii empirice.  

 

 

 

 


