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SINTEZA LUCRĂRII 
 

Riscul bancar cunoaște un fenomen expansionist ca urmare a influențelor ultimei recesiuni 

bancare și a unor campanii de creditare excesivă. Reducerea cerințelor asupra bonității clienților 

din dorința de a acumula cote de piața mai ridicate a dus la reducerea calității portofoliului de 

active. Măsurarea acestei evoluții a fost pusă pe seama ratei creditelor neperformante, dar în 

același indicatorul menționat poate prezenta mărimea riscului de credit. Activul bancar este 

preponderent format din împrumuturi acordate clienților persoane juridice, fizice sau altor 

instituții de credit, dar o componentă care a crescut în ultimii 20 de ani este activul financiar 

deținut în portofoliu. Băncile au început să activeze tot mai mult pe piața de capital, fie prin listarea 

acestora pe burse de valori, fie prin realizarea de operațiuni de activ. Pierderile de pe piețele de 

capital se regăsesc ca o componentă importantă a riscului de piață, fapt indicat de aceeași perioadă 

critică prin care a trecut Europa. Cele două aspecte fac obiectul prezentei teze de doctorat și vor 

fi analizate cu ajutorul unor modele dinamice menite să ofere soluții problemelor actuale de 

evaluare a riscului bancar. Gestiunea riscului bancar reprezintă un imbold al cercetării doctorale 

în egală măsură cu indicarea principalilor factori de influență a acestuia.  

Motivația acestei alegeri se bazează pe o serie de studii anterioare care au indicat 

ineficiența sistemelor bancare, Pop (2015) sau incapacitatea acestui sector de a se adapta la nevoile 

clienților sau populației, Moraru et al. (2016). În desemnarea principalelor componente ale riscului 

bancar analizate de lucrarea de față am ținut cont de opinia specialiștilor români în domeniu, 

regăsite în studiul lui Răduțu și Pop (2016). Autorii au indicat primul loc ocupat de riscul de credit 

în topul importanței definirii celui bancar cu un coeficient de reprezentativitate de 60%. Europa a 

fost marcată de pierderi ridicate ale sectorului bancar în perioada 2008 – 2012, falimente ale unor 

bănci mari, dar și evenimente care au marcat evoluțiile domeniului și a piețelor de capital. 

Momentele critice sunt marcate de intrarea în incapacitate de plată a Greciei, criza datoriilor 

suverane din Italia, Spania, Portugalia, dar și retragerea din Uniunea Europeană anunțată de Marea 

Britanie. Alegerea zonei europene pentru analiza riscului bancar și gestiunea acestuia s-a datorat 

dorinței de a oferi soluții pentru zona emergentă a continentului, dar și ca urmare a profilului 

sectoarelor din țările vizate. În Europa Centrală și de Est industria bancară este una tânără, formată 

din entități definite ca bănci de stat și privatizate în ultimii 20 ani. Grupurile financiare mari care 

au achiziționat instituții din această zonă au pus presiune pentru realizarea unor rate de 

profitabilitate foarte ridicate. Pentru îndeplinirea acestor obiective băncile au practicat marje mari 

de dobândă sau au fost caracterizate de strategii de creditare expansioniste. Prețul unei astfel de 



strategii este creșterea riscului de credit și o evoluție pozitivă a ratei creditelor neperformante. 

Această ipoteză a fost susținută și de Louzis et al. (2012) care au considerat băncile din Grecia în 

cercetarea lor.  

Lucrarea de față propune o abordare dinamică asupra riscurilor de credit și de piață bazată 

pe propunerea de modele care aduc un plus de valoare literaturii actuale și acoperă minusurile 

existente în ceea ce privește cuantificarea și gestionarea riscului bancar. Două metodologii 

distincte au fost aplicate în cele trei studii empirice realizate. Rata creditelor neperformante a fost 

considerată ca măsură a riscului de credit pentru două studii empirice în care am aplicat o 

metodologie bazată pe o existența unei evoluții neliniare și dinamice a riscului cu date în panel. 

În măsurarea riscului de piață am ținut cont de angrenarea rezultatelor în normele impuse de 

acordurile BASEL. Astfel am calculat valoarea la risc și pe cea condiționată în vederea 

determinării necesarului de capital privind acoperirea riscului. În acest caz am aplicat Teoria 

Valori Extreme pentru o acuratețe mai mare calculelor realizate. Descoperirile noastre au impact 

atât asupra reglementatorilor europeni, Autoritatea Bancară Europeană și Banca Centrală 

Europeană, a celor naționali, cât și la nivel individual asupra managerilor de risc din instituțiile de 

credit europene. Am înglobat atât componenta sistemică, prin două studii realizate cu metodele 

amintite anterior, cât și pe cea individuală în care am identificat factorii determinanți ai riscului 

de credit. Lucrarea este structurată în patru părți, având și o introducere vastă în care am analizat 

evoluția principalilor indicatori macroeconomici și bancari ai țărilor analizate, cât și un set de 

concluzii bazat pe recomandări de îmbunătățire a modelelor actuale de evaluare a riscului bancar.  

Prima metodologie utilizată în cadrul lucrării a avut drept scop cuantificarea și oferirea de 

soluții privitoare la gestionarea riscului de credit. Am utilizat ca variabilă endogenă rata creditelor 

neperformante considerată ca măsură a riscului sau a calității portofoliului bancar. Am avut ca 

referințe cercetări precum (Dimitrios et al., 2016; Louzis et al., 2012, Makri et al, 2014) pe baza 

cărora am propus o serie de posibili determinanți ai indicatorului propus. Aceste studii au propus 

o metodă liniară bazată pe efecte fixe sau variabile. În prezenta lucrare, o abordare neliniară a fost 

implementată, pornind chiar la incapacitatea actualelor reprezentări de a cuantifica corect riscul 

de nerambursare. Metoda neliniară are capacitatea de a considera efectele asimetrice care pot fi 

generate de variabile cu rol de tranziție și presupune o dinamică a parametrilor în timp, oferind 

posibilitatea fiecărui sistem sau entitate în parte să prezinte comportamente diferite în timp. 

Modelul presupune estimarea unei regresii cu tranziție lină și date panel și a fost propus de 

González et al. (2005) și dezvoltată de Colletaz și Hurlin (2006). În ambele cazuri analizate am 



identificat un număr de două regimuri extreme omogene, dar cu comportamente diferite între ele 

în ceea ce privește evoluția ratei creditelor neperformante.  

Prima cercetare utilizând metodologia propusă mai sus a fost cu date agregate, informațiile 

fiind extrase la nivel de sector bancar, pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. 

Perioada de analiză a fost 2008 – 2016 cu o frecvență anuală a datelor. Pentru explicarea evoluției 

ratei creditelor neperformante au fost introduse în model variabile relaționate cu activitatea 

bancară și indicatori macroeconomici. Cu influență asupra profitabilității bancare, rentabilitatea 

financiară, raportul dintre costurile operaționale și veniturile operaționale și rata veniturilor nete 

din dobânzi au fost propuse în model. Solvabilitatea bancară a fost cuantificată cu ajutorul Tier 1, 

reprezentând raportul dintre fondurile proprii de nivel I și activele ponderate la risc. Efectele 

macroeconomice au fost reflectate prin deficitul bugetar, rata șomajului sau rata formării brute de 

capital. Variabila cu rol de tranziție a fost reprezentată de Tier 1, valoarea critică care a determinat 

delimitarea între cele două regimuri extreme fiind de 14,32%. Primul regim este considerat pentru 

sectoarele cu capitaluri mai scăzute, nivelul de solvabilitate fiind de sub 14,32%, în timp ce al 

doilea este specific țărilor cu domeniu bancar puternic capitalizat, Tier 1 depășind 14,32%. În 

Tabelul 0.1 am reprezentat rezultatele estimărilor realizate pe baza modelului PSTR.  

Table 0.1 Determinanții ratei creditelor neperformante la nivel agregat. Prelucrare proprie utilizând Matlab. 

VARIABILE EXPLICATIVE �� �� + �� EVOLUȚIE (REGIM 2 VS. 
REGIM 1) 

ROE 0.058832 -0.549844 ↗ cu schimbare de semn 

CIR -0.021503 0.066486 ↗ cu schimbare de semn 

NII 2.581841 5.158146 ↗ 

BD 0.307167 0.663616 ↗ 

UNMP 1.269885 1.119379 ↘ 

GCF -0.380575 -0.129388 ↘ 

TIER 1 -0.205996 -0.000217 ↘ 

 

Principala noastră recomandare pentru autoritățile europene în domeniu este realizarea unui 

tratament diferit de reglementare, monitorizare și control a sistemelor prin utilizarea nivelurilor 

de solvabilitate pe care o manifestă fiecare industrie națională în parte, considerând totodată și 

evoluția în timp, dar și posibilitatea de a trece dintr-un regim în celălalt. Pornind de la situația 

actuală, am identificat că este nevoie de o recalibrare a capitalurilor în interiorul economiilor, de 

impulsionarea activității bancare, cât și de existența unei stabilități manifestate de acest domeniu.  

 Al doilea studiu care a folosit PSTR pentru a cuantifica evoluția riscului de credit în panel 

a pornit de la viziunea individuală, datele fiind extrase de la 92 de bănci comerciale din 12 țări cu 



economii emergente din Europa Centrală și de Est. Abordarea a fost una similară cu cercetarea 

prezentată anterior, la care am adăugat două variabile calitative menite să exprime dependența 

față de cel mai mare acționar și prezența pe piața de capital. Variabila bancară care a fost 

identificată ca semnificativă pentru evoluția riscului de credit a fost rentabilitatea financiară. 

Creșterea economică a fost principalul indicator macroeconomic din model, în timp ce am 

identificat ca relevante cele două măsuri calitative. În plus, ca efect sistemic al pieței de capital 

asupra evoluției NPL-urilor la nivel de bancă, am identificat indicele global al capitalului S&P ca 

mărime semnificativă statistic și cu rol mai puternic de la un regim la altul. Cu date anuale cuprinse 

între 2011 și 2016, am utilizat ca variabilă de tranziție o măsură a lichidității bancare, raportul 

dintre credite și depozite. Valoarea critică a fost de 1,4161, iar cele două regimuri s-au definit în 

funcție de aceasta. Băncile cu valori mai mici de 1,4161 ale LTD sunt considerate ca având mai 

multe lichidități, ele au o aversiune la risc mai mare și strategii de creditare mai restrictive. În al 

doilea regim extrem se regăsesc băncile cu o afinitate față de risc, împrumuturile fiind mai ușor 

acordate clienților și nivelul lichidităților este mai scăzut. Toate rezultatele au fost prezentate în 

Tabelul 0.2. 

Table 0.2 Evoluția ratei creditelor neperformante pentru cele două regimuri.  

Cazul efectelor individuale. Prelucare proprie Matlab. 

MODEL PSTR CU LTD VARIABILĂ DE TRANZIȚIE 
VARIABILE 
EXPLICATIVE 

�� �� + �� Evoluție Regim 2 vs 
Regim 1 

ROE -0.022025 -0.171582 ↗ 

OC -0.048648 -0.084888 ↗ 

LISTED -0.010647 0.125502 ↗ cu schimbare de semn 

EG -0.328913 0.258290 ↘ cu schimbare de semn 

S&P 0.001265 0.129275 ↗ 

 

Instituțiile de credit care au mai puține lichidități sunt mai afectate de nivelul profitabilității 

bancare, relația identificată între ROE și rata creditelor neperformante fiind una negativă și în 

creștere față de cazul entităților mai lichide. O puternică influență pozitivă asupra riscului de credit 

a fost manifestată de prezența pe piața de capital a băncii, listarea atragând pentru băncile mai 

puțin lichide un spor de risc. Aceeași relație este identificată și pentru indicele global al capitalului 

S&P, evoluția pozitivă a pieței de capital determinând riscuri mai mari pentru instituțiile de credit. 

Rezultatele au arătat comportamente asimetrice ale principalilor determinanți în funcție de nivelul 

de lichiditate a băncilor și o tranziție lină între cele două regimuri. Recomandările se adresează 

atât managerilor riscului din bănci, cât și autorităților naționale.  



 Riscul de piață a fost cuantificat în prezenta lucrare pe baza calculării valorii la risc a unui 

portofoliu diversificat. Datele au fost reprezentate de indici bursieri reprezentativi ai burselor celor 

12 state analizate și anterior. Am ales indici compoziți cu date zilnice în perioada 2004 – 2018, 

având un număr de 2792 de randamente calculate pentru fiecare dintre aceștia. Metoda propusă s-

a bazat pe aplicarea Teoriei Valorilor Extreme în determinarea valorii la risc și a celei 

utilicondiționate. Am pornit studiul de la cercetarea lui Gilli și Kёlezi (2006). Pentru fiecare dintre 

cele două mărimi am calculat rezultatele cu probabilități de 99% și 95%, pe orizont de timp de 

una și 10 zile. Am urmat o serie de metode de calcul, pornind de la cele clasice: simularea istorică, 

metoda varianței – covarianței, media mobilă exponențială ponderată și EGARCH. În plus, 

comparația s-a realizat bazându-ne pe rezultatele acestora cu cele obținute ca urmare a utilizării 

extremelor pentru identificarea pierderilor potențiale. Rezultatele pe care le-am generat au arătat 

superioritatea abordării cu EVT utilizat pentru determinarea pierderilor ce se pot înregistra 

tranzacționând indici bursieri în țările emergente europene. Cu aceste descoperiri, reglementatorii 

naționali trebuie să adapteze actualele valori critice stabilite pentru acoperirea riscului bancar, dar 

și modalitatea de calcul. Utilizarea Teoriei Valorilor Extreme a fost recomandată și în condiții de 

stres și valori ridicate ale volatilității pieței. Corelația dintre rezultatele obținute în cadrul acestei 

cercetări și riscul de piață manifestat în cadrul instituțiilor de credit se bazează pe sporirea 

activității acestora pe piața de capital prin listarea lor sau derularea de operațiuni de activ.  

 Cu abordări vizând riscul de credit și pe cel de piață, lucrarea de față oferă o imagine amplă 

asupra riscului bancar și a metodelor de gestiune a acestuia, oferind soluții la actualele modele 

utilizate la nivel european. Am aplicat două metodologii disctincte și inovative pentru a prezenta 

principalii factori cu care se poate confrunta riscul bancar, dar și în ceea ce privește adecvarea 

capitalului în situații critice ale economiei. Lucrarea se regăsește în contextul economic actual, 

aflat într-o perioadă în care creditele neperformante ocupă un rol primordial pentru Autoritatea 

Bancară Europeană și Banca Centrală Europeană, dar și ca urmare a unei dezvoltări puternice a 

deținerii de active financiare în portofoliul instituțiilor de credit. Mai mult decât atât, zona 

geografică analizată a fost cea mai afectată de ultima recesiune financiară globală dacă este să 

privim din perspectiva ratei creditelor neperformante înregistrate. Rezultatele au reprezentat 

originalitate și coerență, fiind o referință pentru procesul de dezvoltare a modelelor de risc actuale, 

prin realizarea de propuneri cu comportamente asimetrice, dar și actualizând valorile critice ale 

adecvării de capital în vederea acoperirii împotriva riscului. Cu atât mai mult lucrarea de față 

reprezintă un punct de reper deoarece riscul bancar a fost privit atât din perspectivă sistemică, cât 

și pe baza unor date individuale ale băncilor din țările emergente europene.  


