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CUVINTE CHEIE 
Creditare, indicatori prudențiali, risc, adecvare a capitalului, calitate a activelor, 
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finanțare externă, creștere economică, rol economic al creditării, stabilitate financiară. 

 

SINTEZA LUCRĂRII 
Tema lucrării de față este reprezentată de analiza modelului de afaceri al băncilor din 

România și a transformărilor structurale prin care sectorul bancar românesc a trecut după 

declanșarea crizei financiare internaționale. Perspectiva adoptată este, în primul rând, una 

microprudențială. Analiza riscurilor bancare pornește de la instrumentele utilizate în 

supravegherea bancară și se concentrează pe evoluția și determinanții riscului de credit. În al 

doilea rând, lucrarea de față implică și o perspectivă macroprudențială, comună analizelor de 

stabilitate financiară. Evoluțiile agregate la nivelul sectorului bancar au efecte atât asupra 

riscurilor băncilor individuale, cât și asupra rolului pe care sectorul bancar îl are în economia 

națională. În acest context, convergența practicilor de creditare și contagiunea financiară sunt 

două realități importante. În al treilea rând, perspectiva economică a lucrării vizează rolul 

creditării bancare în economia națională. Asigurarea necesarului de finanțare al economiei 

este condiționată de administrarea adecvată a riscurilor bancare și de reluarea sustenabilă a 

creditării. 

Motivația temei alese ține de caracteristicile sectorului bancar românesc. Cu o dimensiune 

redusă față de cea a economiei naționale, acesta a trecut în doar câțiva ani de la creșteri 

nesustenabile la contracții excesive și, recent, la reluarea unei tendințe de creștere. România 

este un stat gazdă pentru mai multe grupuri financiare internaționale. Modelul de afaceri 

dominant în sectorul bancar este unul centrat pe activitatea de creditare, dar dezintermedierea 

financiară face ca reorientarea către finanțarea internă să aibă efecte importante. Deși 

viabilitatea băncilor individuale nu a fost în general o problemă, iar stabilitatea financiară a 

fost menținută inclusiv în perioadele de turbulențe de pe piețele financiare internaționale, 

nivelul ridicat al riscului de credit a pus presiune pe profitabilitatea băncilor, iar rolul pe care 

creditarea l-a avut până în prezent în susținerea creșterii economice este unul neclar. 

Transformările structurale ale sectorului bancar din ultimii ani susțin, însă, potențialul de 

creștere al acestuia și posibilitatea unui rol economic mai important pentru creditarea bancară. 

În consecință, deoarece sectorul bancar românesc este reprezentativ pentru regiune și, deși 
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relativ nesofisticat, parcurge o evoluție complexă, procesul de transformare al acestuia 

prezintă un interes deosebit din punct de vedere teoretic. 

Obiectivul general al cercetării este de a evidenția modelul de afaceri dominant în sectorul 

bancar românesc și modificările recente ale acestuia care influențează rolul creditării în 

economia locală. Subordonat obiectivului general, principalele obiective urmărite în cadrul 

diferitelor analize și studii vizează identificarea evoluțiilor structurale și ale riscurilor 

sectorului bancar românesc, identificarea determinanților ratelor de nerambursare, măsurarea 

gradului de integrare bancară în Uniunea Europeană, măsurarea convergenței bancare din 

sectorul bancar românesc, evidențierea unor evoluții ale riscului de contagiune internă și 

externă și identificarea legăturilor dintre finanțarea externă, creditare și creșterea economică. 

În secțiunile lucrării sunt prezentate și o serie de obiective specifice și metodologice. 

Obiectivele lucrării au ca punct de plecare concluzii ale literaturii de specialiate relevante 

referitoare la cauzele și efectele crizei financiare, la supravegherea microprudențială, la 

determinanții riscului de credit, la integrarea economică și financiară, la convergența bancară, 

la riscul de contagiune și la rolul economic al creditării. Lucrările citate sunt prezentate în 

cadrul secțiunilor dedicate din cadrul analizelor și studiilor de caz. 

Metodele și tehnicile de cercetare utilizate sunt, de asemenea, ancorate în literatura de 

specialitate relevantă și sunt descrise în secțiuni dedicate. Acestea prezintă, în cele mai multe 

cazuri, și un caracter practic, adaptat specificului temei studiate. Metodele și tehnicile utilizate 

includ evaluări cantitative, predominant de natură microprudențială sau din gama analizelor 

de stabilitate financiară, evaluări calitative, analize statistice și modele econometrice.   

Lucrarea este structurată în trei capitole și o secțiune dedicată concluziilor. În primul 

capitol sunt analizate evoluțiile riscurilor sistemului bancar românesc, în principal dintr-o 

perspectivă microprudențială, și este prezentat un studiu de caz legat de determinanții riscului 

de credit. În al doilea capitol, convergența bancară este identificată ca o caracteristică 

importantă pentru stabilitatea financiară. Cele două studii prezentate în acest capitol urmăresc, 

pe de o parte, convergența sectoarelor bancare din Uniunea Europeană și, pe de altă parte, 

convergența practicilor de creditare din cadrul sectorului bancar românesc. În al treilea capitol 

este analizat riscul de contagiune financiară și implicațiile sale, vizând atât contagiunea 

internă, între băncile din România, cât și cea externă, manifestată în principal dinspre băncile-

mamă. În încheiere sunt prezentate concluziile lucrării, evidențiind principalele caracteristici 

și perspective ale sectorului bancar românesc și propunând o serie de măsuri care pot întări 

stabilitatea financiară și rolul economic al creditării bancare. 
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Principalele rezultate ale cercetării sunt prezentate, pe scurt, în paragrafele următoare. 

Detalierea acestora are loc în secțiunile dedicate analizelor și studiilor de caz efectuate, iar 

aplicabilitatea rezultatelor proprii este discutată în cadrul sub-secțiuniilor de concluzii. 

Analiza evoluțiilor sectorului bancar în perioada 2008 – 2015 evidențiază modificările 

creditării din România și vulnerabilitățile băncilor legate de calitatea activelor, de ratele de 

profitabilitate, de capitalizare, și de lichiditate. Nivelul ridicat al indicatorilor prudențiali este 

identificat ca unul din punctele principale de sprijin pentru stabilitatea sectorului bancar 

românesc. Între premisele reluării sustenabile a creditării, se remarcă o serie de evoluții 

pozitive, dar și nevoia de adaptare a modelelor de afaceri ale băncilor la persistența unor 

presiuni asupra ratelor de profitabilitate. 

Analiza privind impactul condițiilor actuale ale contextului economico-financiar și ale 

cadrului legislativ subliniază, din perspectivă macroeconomică, efectele pozitive ale cadrului 

macroeconomic actual asupra sectorului bancar, potențialul de creștere a creditării 

companiilor nefinanciare, dar și nevoia de îmbunătățire a controlului riscului de credit și 

evitarea unui comportament puternic prociclic. Din perspectiva profitabilității bancare este 

susținută posibilitatea creșterii volumelor de afaceri și a eficienței operaționale în vederea 

ajustării modelelor de afaceri, cu efecte benefice pe termen lung atât pentru bănci, cât și 

pentru economie. Din perspectiva cadrului legislativ este evidențiat riscul ca adaptarea 

băncilor la lipsa de predictibilitate a acestuia să determine efecte negative pe termen lung 

pentru economia locală. 

Studiul de caz referitor la determinanții riscului de credit arată modificarea în timp a 

acestora și importanța variabilelor întârziate. În consecință, deși riscul de credit depinde de 

creșterea economică, de rata șomajului, de cursul de schimb valutar și de rata dobânzii la 

credite, relațiile au un caracter dinamic, în special în perioade de criză, făcând necesară 

anticiparea modificării acestora. 

Studiul de caz privind integrarea sectoarelor bancare identifică marjele la creditele noi ca 

instrument de măsurare a integrării sectoarelor bancare europene. Este de asemenea arătată 

tendința unor sectoare bancare de îndepărtare, în perioade de criză, de evoluțiile medii la nivel 

european. 

Studiul de caz privind convergența creditării în sectorul bancar subliniază rolul variațiilor 

individuale ale creditării ca indicator de convergență. Evoluțiile creditării acordate de băncile 

românești confirmă creșterea convergenței în perioade de criză și reacția pro-ciclică a 

acestora. 
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Studiul de caz privind riscul de contagiune și interdependența principalelor riscuri ale 

sectorului bancar arată nivelul scăzut al contagiunii interne, dar identifică expunerile 

interbancare ca fiind un bun indicator general de risc. 

Studiul de caz privind relația dintre finanțarea externă, creditarea bancară și creșterea 

economică subliniază rolul important al finanțării externe pentru sectorul bancar românesc și 

efectele neclare ale creditării bancare asupra creșterii economice din România. 

Concluziile lucrării evidențiază principalele caracteristici ale sectorului bancar românesc și 

premisele și dificultățile care stau în calea reluării sustenabile a creditării. O serie de soluții la 

principalele probleme amintite sunt propuse a fi adoptate de statul român, de autoritatea de 

supraveghere și de sectorul bancar românesc. Concluzia centrală a lucrării este aceea că 

reluarea sustenabilă a creditării poate contribui la consolidarea rolului economic al acesteia, la 

stabilitatea financiară și la întărirea modelelor de afaceri ale instituțiilor de credit din 

România.   
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