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MULTITUDINEA CRIZELOR FINANCIARE ÎNREGISTRATE ÎN 
BĂNCILE ATÂT DIN CADRUL SECTORULUI BANCAR AU-

TOHTON, CÂT ȘI DIN ALTE ŢĂRI, SISTEMUL DE REGLEMENTARE ȘI 
SUPRAVEGHERE AL CĂRORA ESTE DEZVOLTAT AVÂND LA BAZĂ 
ACORDURILE BASEL, DENOTĂ FAPTUL CĂ INSTRUMENTELE SISTE-
MULUI DE CONTROL FINANCIAR DEZVOLTATE ÎN CADRUL ACESTOR 
ACORDURI NU SUNT SUFICIENTE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII ȘI 
GESTIUNII EFICIENTE A CRIZELOR.

Situaţia de mai sus poate fi  argumentată și prin 
faptul că în cazul băncilor, dinamica indicatorilor 
este una mai mult liniară anume datorită stabilităţii 
proceselor, iar în prima fază a crizei în bănci, efec-
tul acesteia nu tot timpul este prompt resimţit la 
nivelul indicatorilor fi nanciari sau prudenţiali, fi ind 
nevoie de o perioadă mai îndelungată. Anume din 
acest considerent, semnalizarea unei noi crize fi -
nanciare de către indicatorii fi nanciari și prudenţiali 
derivaţi din cadrul acordurilor BASEL este făcută cu 
o întârziere semnifi cativă, ceea ce permite avansa-
rea crizei către o etapă evoluată și scade din puterea 
de gestiune efi cientă a crizei de către subiecţii siste-
mului de control fi nanciar intern și extern.

Dacă e să ne referim la cazul RM, atunci vom 
observa că până în 2015, BNM intervenea în 
soluţionarea și gestiunea crizelor la o etapă mult 

prea târzie, ceea ce din start făcea problematică 
„repunerea băncii pe linia de plutire”, din care cau-
ză este fi rească întrebarea de ce se intervenea atât 
de târziu? Pentru a răspunde la întrebarea dată, 
autorul propune analiza indicatorilor fi nanciari și 
prudenţiali ai băncilor autohtone, mai exact o ana-
liză comparativă a indicatorilor daţi pentru grupa 
băncilor sănătoase, și respectiv grupa băncilor care 
au întâlnit difi cultăţi fi nanciare în activitatea lor. Da-
torită faptului că sectorul bancar al RM este compus 
dintr-un număr restrâns de bănci, în grupa celor 
sănătoase (grupa „A”) autorul a inclus băncile care 
activează cu succes și în prezent, iar în grupa băn-
cilor afl ate în difi cultate (grupa „B”) – băncile care 
au înregistrat crize economice profunde sau care 
deja au falimentat (BC Universalbank SA, BC Inves-
tprivatbank SA, Banca Socială SA, BC Unibank SA 
și Banca de Economii SA), fi ind analizată perioada 
ultimilor 10 ani.

Pentru analiza stării de sănătate a băncilor, de 
către autor au fost selectaţi 29 indicatori (fi nan-
ciari, prudenţiali și micști), în funcţie de popula-
ritatea și reprezentativitatea acestora în analiza 
fi nanciară a activităţii băncilor. Indicatorii selectaţi 
sunt clasifi caţi în șase categorii: de rentabilitate, de 
sufi cienţă a capitalului, solvabilitate, lichiditate, ca-
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litatea activelor și cash-fl ow, și vor fi  analizaţi pe par-
cursul a trei ani de până la crizele deja înregistrate, 
pentru a observa dinamica acestora în cazul bănci-
lor sănătoase și al celor cu difi cultăţi fi nanciare.

Grupa indicatorilor privind calitatea activelor. 
Analizând dinamica indicatorilor privind calitatea 
activelor (tabelul nr. 1), conchidem că din aceas-
tă grupă doar indicatorul ponderea creditelor ne-
performante poate fi  analizat în vederea analizei 
evoluţiei unei crize fi nanciare, deoarece anume 
acest indicator, în dinamică demonstrează o de-
gradare a calităţii activelor odată cu evoluţia crizei 
spre o etapă mai agresivă, spre exemplu, dacă în 
cazul băncilor sănătoase valoarea medie a indica-
torului dat este de 11.17%, atunci în cazul băncilor 

cu difi cultăţi fi nanciare, chiar și cu trei ani până la 
faliment, ponderea creditelor neperformante fi -
ind de 24.54% denotă o calitate semnifi cativ mai 
rea a portofoliului de credite, ceea ce într-un fi nal 
conduce spre o criză de rezultate. Totodată, obser-
văm că ponderea creditelor neperformante crește 
continuu odată cu apropierea falimentului băncii, 
ajungând până la 44.94% cu un an înainte de fali-
ment. Ceilalţi indicatori (rotaţia activelor și respec-
tiv ponderea activelor generatoare de dobândă) 
înregistrează dinamici incerte odată cu apropierea 
falimentului, ceea ce vorbește despre faptul că 
acești indicatori nu pot reprezenta un reper de în-
credere în vederea analizei riscului survenirii unei 
crize fi nanciare.

Tabelul 1 

Evoluţia mediilor indicatorilor privind calitatea activelor pentru cele două grupe

Indicatori

Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani

până la criză

Active generatoare de dobândă / active (%) 76.62 29.56 81.84 74.34
Rotaţia activelor: Venitul din dobânzi / Total Active (%) 6.84 9.43 6.72 8.00

Credite neperformante / credite (%) 11.17 44.94 31.57 24.54

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.
Grupa indicatorilor privind sufi cienţa capita-

lului reglementat. Statistica indicatorilor privind 
sufi cienţa capitalului reglementat (tabelul 2), ne 
permite să afi rmăm că din această categorie de in-
dicatori, în vederea analizei riscului de înregistrare 
a unei crize fi nanciare, pot fi  analizaţi doar (a) rata 
sufi cienţei capitalului ponderat la risc și (b) CNT la 1 
leu active ale băncii, ceilalţi indicatori înregistrând 
tendinţe contradictorii sau nu corelează cu riscul de 
faliment.

Datorită faptului că valorile medii ale acestor doi 
indicatori, cu trei ani până la faliment, nu fac o deose-
bire semnifi cativă între grupa A și grupa B de bănci, 
nici un indicator din grupa privind sufi cienţa capita-
lului reglementat nu ar indica asupra existenţei unor 
premise în apariţia crizei fi nanciare cu trei ani înainte 
de faliment, semnalând evident acest risc cu doi ani 
până la falimentul băncii (rata sufi cienţei capitalu-
lui ponderat la risc de 27.77% în cazul băncilor cu 
difi cultăţi fi nanciare, comparativ cu 45.44% în cazul 
băncilor sănătoase).

Tabelul 2 

Evoluţia mediilor indicatorilor de privind sufi cienţa capitalului reglementat

Indicatori

Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani

până la criză

Sufi cienţa capitalului ponderat la risc (%) 45.44 16.62 27.77 33.20
CNT la 1 (un) leu active (%) 20.32 9.14 11.80 18.35
Rata de acoperire a creditelor expirate cu CNT 5.30 1.96 25.62 7.95
Rata de acoperire a creditelor neperformante cu CNT 4.44 1.14 6.57 2.95
Rata de acoperire a expunerilor mari cu CNT 2.51 0.18 1.00 1.06
Rata de acoperire a mijloacelor bănești datorate de bănci cu CNT 2.47 5.46 0.65 4.39

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.
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Prin urmare, putem constata că nivelul și 
evoluţia contradictorie a indicatorilor privind 
sufi cienţa capitalului reglementat, fac difi cilă uti-
lizarea lor în aprecierea situaţiei fi nanciare a băn-
cilor și, respectiv, în aprecierea riscului de faliment 
al acestora.

Grupa indicatorilor de solvabilitate. Analiza 
dinamicii indicatorilor din grupa respectivă (cu 
excepţia ratei de acoperire a datoriilor cu CNT și a 
ratei de acoperire a datoriilor către bănci cu CNT) 
denotă o diferenţă semnifi cativă a mărimii indi-

catorilor dintre cele 2 grupe de bănci (tabelul 3), 
mai exact în cazul băncilor din categoria B, odată 
cu apropierea falimentului are lor o înrăutăţire 
semnifi cativă a ratelor de solvabilitate. Aceasta se 
datorează, în mare parte, faptului că odată cu apro-
pierea falimentului are loc (a) eroziunea continuă a 
capitalului propriu, care este componenta principa-
lă a capitalului reglementat, și (b) creșterea gradu-
lui de îndatorare a băncilor din categoria celor cu 
difi cultăţi, în timp ce în cazul băncilor din grupa A 
media acestor este una sănătoasă.

Tabelul 3 

Evoluţia mediilor indicatorilor de solvabilitate pentru cele două grupe de bănci

Indicatori

Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani

până la criză

Rata de acoperire a datoriilor cu Capital Propriu (%) 44.97 16.31 20.63 35.06
Ponderea capitalului propriu (%) 25.24 13.08 15.85 23.16
Solvabilitatea generală 1.45 1.16 1.21 1.35
Rata de acoperire a depozitelor cu credite 0.97 0.62 0.73 0.98
Rata de acoperire a datoriilor cu CNT 43.62 18.03 13.18 33.14
Rata de acoperire a datoriilor către bănci cu CNT 7.04 147.12 19.19 45.19

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.

În concluzie, la această grupă de indicatori, pu-
tem remarca faptul că structura fi nanciară a băncii 
reprezintă o categorie care face diferenţă esenţială 
între băncile sănătoase și cele afl ate în difi cultate și 
joacă un rol important în aprecierea riscului de fa-
liment al băncii, respectiv unii indicatori din grupa 
dată, sunt reprezentativi în vederea analizei riscului 
de faliment.

Grupa indicatorilor de rentabilitate. Statistica 
indicatorilor de rentabilitate (a se analiza tabelul 4) 
denotă faptul că toţi acești indicatori sunt sensibili 
în vederea semnalizării unei crize fi nanciare chiar 
și cu trei ani până la survenirea falimentului băncii, 
astfel că, dacă în cazul băncilor sănătoase rata me-
die a rentabilităţii fi nanciare este 6.42%, atunci în 
cazul băncilor cu difi cultăţi fi nanciare, chiar și cu trei 
ani până la faliment, media acestui indicator este de 

0.53%, iar cu un an – de 16.23%. Aceeași tendinţă 
o putem urmări și în cazul celorlalţi indicatori din 
grupa respectivă.

Evoluţia indicatorilor prezentaţi în tabelul 4 permi-
te să conchidem că dinamica indicatorilor de rentabi-
litate este una mult mai sensibilă la riscul de faliment 
comparativ cu grupa indicatorilor de lichiditate (dacă 
e să analizăm cu 2 sau 3 ani pînă la faliment), anume 
datorită etapelor evoluţiei unei crize fi nanciare. În 
acest sens urmează să menţionăm că orice criză fi nan-
ciară, potrivit cercetătorilor U. Kristec și D. Muller [1, 
pag. 36], evoluează în patru etape, și anume (a) criza 
strategică, (b) criza de rezultate, (c) criza de lichiditate 
și respectiv (d) falimentul propriu-zis al băncii, respec-
tiv, criza de rezultate, fi ind resimţită la nivelul indicato-
rilor de rentabilitate, este percepută o etapă mult mai 
timpurie comparativ cu criza de lichiditate.

Tabelul 4 

Evoluţia mediilor indicatorilor de rentabilitate

Indicatori

Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani

până la criză

Rentabilitatea economică (ROA) 0.91 -4.27 -0.94 0.39
Rentabilitatea fi nanciară (ROE) 6.42 -16.23 1.35 0.53
Rata marjei brute a dobânzii 0.57 0.27 0.32 0.45
Rata marjei nete a dobânzii 0.11 -0.64 0.01 -0.01
Marja profi tului din dobânzi 4.25 1.42 1.64 1.89

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.
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În concluzie, putem afi rma faptul că, în vederea 
analizei riscului de faliment al unei bănci, indicatorii 
din cadrul grupei de rentabilitate urmează a fi  obli-
gatoriu analizaţi datorită reprezentativităţii acesto-
ra și sensibilităţii la riscul de faliment.

Grupa indicatorilor de lichiditate. Analizând 
valorile indicatorilor de lichiditate (tabelul 5), 
observăm că, odată cu apropierea falimentului, 
aceștia se înrăutăţesc continuu, respectiv nivelul 
drastic al acestora fi ind înregistrat în perioada de 

1 an până la faliment, astfel că rata de acoperire 
a datoriilor cu active generatoare de dobândă 
micșorându-se practic de trei ori în decursul pe-
rioadei analizate, iar Lichiditatea pe termen lung 
sau activele băncii cu termenul de rambursare 
mai mult de 2 ani au depășit suma resurselor sale 
fi nanciare de 2.47 ori, ceea ce denotă că active-
le băncilor din această categorie au o lichiditate 
destul de redusă, fapt confi rmat de indicatorul 
Lichidităţii curente.

Tabelul 5 

Evoluţia mediilor indicatorilor de lichiditate pentru cele două grupe de bănci

Indicatori

Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani

până la criză

Lichiditatea pe termen lung (Principiul I) 0.69 2.47 0.62 0.61
Lichiditatea curentă (Principiul II) 37.25 9.56 33.55 34.99
Rata de acoperire a datoriilor cu active generatoare de dobândă 1.09 0.35 0.98 0.98

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.

În același timp, observăm că grupa indicatorilor 
de lichiditate nu semnalează prompt apariţia unei 
eventuale crize fi nanciare cu 3 sau chiar cu 2 ani îna-
inte de faliment, fenomen care este argumentat de 
faptul că criza de lichiditate este practic ultima eta-
pă a unei crize fi nanciare U. Kristec și D. Muller, ce 
culminează cu falimentul băncii în caz că conduce-
rea nu reușește atragerea de lichidităţi sufi ciente. La 
prima vedere, excepţie ar face doar indicatorul Li-
chiditatea curentă (principiul II al lichidităţii), media 
căruia în cazul băncilor sănătoase este de 37.25%, 
iar în cazul băncilor din categoria B, chiar și cu trei 
ani până la faliment, rata medie a indicatorului dat 
este mai mică, de 34.99%, chiar dacă cerinţa mini-
mă a BNM faţă de principiul II al lichidităţii e de 20%.

În concluzie, cu referire la grupa indicatorilor de 
lichiditate, remarcăm faptul că analiza indicatorilor 
daţi ar permite diagnosticarea unei crize din cadrul 
sistemului fi nanciar autohton la o etapă mult prea 
târzie (cu doar un an până la falimentul băncii), și 

respectiv aceștia nu pot servi în calitate de indica-
tori în cadrul unui sistem de alertă preventivă în 
acest scop. Excepţie o face principiul II al lichidităţii, 
care, deși fi ind la un nivel acceptabil, media acestu-
ia chiar și cu trei ani până la faliment semnalează o 
înrăutăţire (în cazul grupei B) comparativ cu media 
acestuia pentru grupa băncilor sănătoase.

Grupa indicatorilor fl uxului de numerar. Anali-
zând evoluţia indicatorilor fl uxului de numerar (ta-
belul 6), conchidem că aceștia nu caracterizează și nu 
semnalează o eventuală înrăutăţire a situaţiei fi nancia-
re a băncilor și respectiv, în cadrul analizei fi nanciare a 
unei bănci, indicatorii daţi se vor bucura de o încredere 
scăzută. Această situaţie se datorează mai mult speci-
fi cului contabil și de raportare, mai exact, la întocmirea 
situaţiilor fi nanciare individuale sau consolidate băn-
cile utilizează preponderent metoda indirectă, potrivit 
căreia fl uxul net al numerarului este determinat por-
nind de la rezultatul fi nanciar al perioadei, fi ind ajustat 
cu evoluţia activelor și pasivelor.

Tabelul  6 

Evoluţia mediilor indicatorilor fl uxului de numerar

Indicatori
Grupa A Grupa B

Cu 1 an
până la criză

Cu 2 ani Cu 3 ani
până la criză

Fluxul operaţional la 1 leu venit din dobânzi 0.54 0.39 5.00 2.63
Fluxul operaţional la 1 leu total activ 0.04 0.09 0.26 0.13
Fluxul net total la 1 leu venit din dobânzi 0.06 2.57 5.29 2.35
Fluxul net total la 1 leu datorii dotale 0.00 0.11 0.27 0.13
Dobânzi încasate / Dobânzi plătite 2.79 1.63 1.66 1.93
(Dobânzi încasate - Dobânzi plătite) / Dobânzi plătite 1.79 0.67 0.66 0.93

Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiilor publicate pe http://www.bnm.md.
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O altă cauză a nereprezentativităţii acestei cate-
gorii de indicatori în evaluarea riscului de faliment 
al băncilor, este faptul că, în majoritatea cazurilor 
băncilor cu difi cultăţi, acestea au un fl ux operaţional 
pozitiv, în timp ce pentru grupa A este specifi c mai 
mult un fl ux operaţional negativ. Această situaţie 
se explică prin faptul că băncile sănătoase conti-
nuu tind spre majorarea portofoliului de credit și 
investiţional, respectiv, în permanenţă mobilizează 
capitaluri, ceea ce generează un fl ux net negativ, 
care peste o anumită perioadă începe să genereze 
afl uxuri. În cazul băncilor cu difi cultăţi însă, odată ce 
clienţii și celelalte bănci sesizează apariţia probleme-
lor de ordin fi nanciar sau prudenţial, tot mai puţini 
doresc să intre într-o relaţie de afaceri cu banca dată, 
sau volumul activităţilor este restrâns de către BNM, 
ceea ce într-un fi nal își lasă amprenta asupra fl uxului 
de numerar, adică va înregistra o scădere a activităţii 
investiţionale, ceea ce pe termen scurt va duce la 
situaţia când intrările de capital, ca urmare a ram-
bursării acestora, vor depăși ieșirile, fenomen care pe 
termen scurt va genera un fl ux net pozitiv.

În concluzie, indicatorii fluxului de numerar, 
datorită specificului contabil și de raportare ce 
stă la baza determinării valorilor acestora, nu 
pot fi caracterizaţi ca și fiind calitativi în vederea 
analizei riscului apariţiei și dezvoltării unei even-
tuale crize financiare în cadrul sectorului bancar 
autohton.

Analizând totalitatea indicatorilor fi nanciari 
și prudenţiali des utilizaţi în analiza fi nanciară a 
activităţii băncilor, conchidem că, în vederea dia-
gnosticului crizelor fi nanciare și falimentului băn-
cilor, puţini dintre aceștia au un aport calitativ. Re-
spectiv, în cazul în care se dorește elaborarea unui 
sistem de alertă preventivă a falimentului băncilor 
din cadrul sistemului bancar autohton, ceea ce ar 
fortifi ca semnifi cativ instrumentele sistemului de 
control fi nanciar, apare necesitatea identifi cări 
celor mai reprezentativi indicatori în vederea dia-
gnosticului și respectiv prognozei stărilor de difi -
cultate.

Prognoza crizelor fi nanciare în bănci. Elabora-
rea diferitor modele de prognoză a crizelor fi nanci-
are a entităţilor este un subiect mereu actual și ana-
lizat în cadrul diferitor lucrări știinţifi ce, avându-și 
rădăcinile la începutul secolului XX.

Primele tentative de prognoză a crizelor fi nanci-
are au fost efectuate în 1920, când William Н. Lough 
și Raymond F. Smith au analizat mai multe instru-
mente efective de prognoză a falimentului, rezul-
tatul cărora a fost unul destul de redus din cauza 
lipsei tehnicilor de calcul. Însă, începând cu perioa-
da anilor ΄60, ca urmare a dezvoltării tehnologiilor 
IT, au fost elaborate primele modele complexe de 
prognoză a falimentului entităţilor, care au avut la 
bază analiza statistică multifactorială. Începând cu 
anii ́ 60 și până în prezent, cel mai des model utilizat 
în acest sens este modelul elaborat pentru entităţile 
din ramura de industrie, în 1968 [2, pag. 97] și ulteri-
or revizuit în 1983 [3, pag. 54] de către economistul 
american Altman E., ce are la bază metoda analizei 
discriminante.

Analiza discriminantă reprezintă una din me-
todele de investigare a stării de bonitate a unei 
entităţi, cu scopul de a prezice starea de criză a aces-
teia [4, pag. 5]. Astfel, metoda discriminantă este o 
metodă de diagnostic, care își propune să măsoare 
riscul la care se expune investitorul, creditorul sau 
entitatea în activitatea sa viitoare [5, pag. 55].

Aplicarea metodei date presupune analiza sec-
torului analizat în două grupe distincte, și anume 
primul grup, format din entităţile care nu au înre-
gistrat difi cultăţi fi nanciare profunde, și al doilea −
restul entităţilor, ce au înregistrat difi cultăţi fi nan-
ciare. Pentru obţinerea unei aprecieri integrale a 
viabilităţii populaţiei analizate, se efectuează o 
analiză cu ajutorul metodei discriminante mul-
tiple (multiple discriminante analysis). Principiul 
acestei analize este destul de simplu. Cunoscând 
caracteristicile fi nanciare descrise cu ajutorul indi-
catorilor fi nanciari și prudenţiali, pentru grupul A 
și B, care cuprind băncile sănătoase și cele vulne-
rabile, analiza discriminatorie determină cea mai 
bună combinaţie lineară a ratelor, care să permită 
diferenţierea băncilor „sănătoase” de cele „proble-
matice” [6, pag. 3]. Rezultatele obţinute permit, pe 
de o parte, descrierea, într-un mod sintetic, a ca-
racteristicilor băncilor problematice și, pe de altă 
parte, prognozarea stării de criză sau de faliment al 
băncilor.

După aplicarea analizei discriminatorii, pentru 
fi ecare bancă obţinem un scor Z, în funcţie de an-
samblul ratelor, care caracterizează starea de sănă-
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tate a băncilor și ne permite să distingem băncile 
sănătoase de cele falimentare [7, pag. 31]. Scorul Z 
atribuit fi ecărei bănci se stabilește printr-o funcţie 
lineară, de forma:

      (1)
unde:  exprimă variabile independente cores-

punzând diferitelor rate introduse în model, iar
            – coefi cienţi de discriminare.
Cu alte cuvinte,  sunt acele variabile care fac 

discriminarea între grupul A și grupul B (adică care 
fac deosebirea dintre A și B), iar  sunt coefi cienţii 
care demonstrează în ce măsură  face discrimina-
rea dintre aceste grupe.

Coefi cienţii de discriminare sunt compuși de 
analiza discriminantă, în timp ce  reprezintă va-
lorile efective ale ratei fi nanciare sau prudenţiale, 
pentru fi ecare bancă (Fig. 1).

Fig. 1. Analiza discriminantă pentru 2 grupe,

unde 10 ,  sunt așa-numitele centroide – me-

diile scorurilor discriminante pentru fi ecare grupă

Sursa: [8. pag. 11]

În opinia autorului, elaborarea modelelor privind 
analiza riscului apariţiei crizelor economice la nivel 
micro-economic sau de faliment, bazate pe metoda 
analizei discriminante, trebuie efectuate pentru fi -
ecare ţară separat, inclusiv pentru fi ecare ramură a 
activităţii economice, iar în cazul în care populaţia 
din ramură este una semnifi cativ neomogenă, este 
binevenită elaborarea unor asemenea modele se-
parat pentru fi ecare segment.

Printre cauzele care dictează necesitatea elabo-
rării unor modele separat pentru fi ecare ţară (inclu-
siv subramuri ale economiei), sunt cele ce ar impac-
ta diferit riscul analizat, și anume:

(a) riscurile la care este expus business-ul;
(b) standardele de contabilitate și raportare fi -

nanciară diferite;

(c) semnifi caţia și tehnica determinării multor 
indicatori economico-fi nanciari sau prudenţiali ce 
diferă esenţial;

(d) diferenţele majore în mediile investiţionale, 
fi nanciare și fi scale;

(e) riscurile de ţară semnifi cativ diferite etc.
Procesul de elaborare a modelului de prognoză 

a crizei economice în bănci utilizând metoda anali-
zei discriminante multifactoriale (MDA) va include 
următoarele etape:

1. Identifi carea și clasifi carea băncilor în una din 
două grupe, care vor participa la elaborarea mo-
delului de prognoză a crizei. Respectiv, grupele 
date vor include (a) bănci care au înregistrat crize 
economice profunde și (b) bănci sănătoase care își 
desfășoară activitatea și în prezent;

2. Determinarea sistemului de indicatori ce ca-
racterizează situaţia fi nanciară a băncilor, etapă 
care în mare parte a fost descrisă în prima jumăta-
te a lucrării date, însă totodată aceștia urmează a fi  
analizaţi ulterior prin prisma celei mai bune corelări 
e evoluţiei acestora cu riscul de faliment;

3. Sistematizarea datelor iniţiale care vor fi  utili-
zate la elaborarea modelului;

4. Calcularea și aprecierea indicatorilor incluși 
pentru toate băncile selectate;

5. Construirea funcţiei discriminante și identifi -
carea valorilor acesteia, adică a variabilelor modelu-
lui  care fac discriminarea între cele două grupe 
de bănci și respectiv a coefi cienţilor  care demon-
strează în ce măsură fi ecare variabilă  face discri-
minarea între aceste grupe;

6. Aprecierea statistică a parametrilor funcţiei 
discriminatorii, adică interpretarea propriu-zisă a 
funcţiei Z scoring, delimitarea intervalelor evoluţiei 
scoring-ului și respectiv aprecierea stării de bonita-
te a fi ecărei bănci analizate separat.

Concluzii. Crizele multiple ce au afectat băncile 
autohtone au demonstrat că instrumentele de con-
trol fi nanciar, care în mare parte au fost dezvoltate 
având la bază prevederile acordurilor BASEL, pot fi  
caracterizate ca având o efi cienţă redusă întru eva-
luarea stărilor de difi cultate fi nanciară. În vederea 
soluţionării acestei probleme, autorul consideră 
necesară elaborarea unui sistem de alertă preven-
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tivă ce ar permite diagnosticul și prognoza crizei la 
o etapă timpurie. În acest sens, este necesar de ana-
lizat indicatorii fi nanciari și prudenţiali utilizaţi în 
practica analizei fi nanciare a activităţii băncilor, în 
partea ce ţine de calitatea acestora de a semnaliza 
riscul difi cultăţilor fi nanciare.

Ca urmare a analizei efectuate, autorul a conclu-
zionat că ponderea creditelor neperformante, unii 
indicatori din cadrul grupei indicatorilor de solva-
bilitate, de rentabilitate și principiul II al lichidităţii 
sunt acei indicatori care au o corelaţie semnifi cativă 
cu etapele evoluţiei difi cultăţilor fi nanciare în bănci 
și respectiv ar putea fi  luaţi în consideraţie în cali-
tate de variabile în vederea dezvoltării unui sistem 
de alertă preventivă având la bază metoda analizei 
discriminante multiple.
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REZUMAT

Analiza calităţii indicatorilor prudenţiali și fi -

nanciari în vederea evaluării stării de difi cultate 

fi nanciară a băncilor autohtone. Sistemul de re-
glementare și supraveghere a activităţii sectorului 
bancar autohton, începând cu etapa de constituire, 
este într-o continuă dezvoltare, fi ind racordat pre-
vederilor acordurilor BASEL. Totodată, dezvoltarea 
acestuia nu a eliminat riscul apariţiei unor crize fi -
nanciare în bănci, din care cauză este vital impor-
tantă studierea calităţii indicatorilor fi nanciari și 
prudenţiali, în vederea identifi cării unora dintre 
aceștia care ar permite semnalarea și evaluarea ris-
cului difi cultăţilor fi nanciare în bănci. Identifi carea 
unor asemenea indicatori, ce ar indica asupra unei 
corelări înalte cu riscul evoluţiei crizelor fi nanciare, 
ar permite cercetătorilor dezvoltarea unui sistem de 
alertă preventivă, care s-ar constitui într-un instru-
ment puternic pentru diagnosticarea și prognoza-
rea crizelor fi nanciare în cadrul băncilor.

Cuvinte-cheie: metoda analizei discriminante, 
sector bancar, stare de difi cultate, faliment, criză.

ABSTRACT

Analysis of the Quality of Prudential and Fi-

nancial Indicators to Assess the State of Financial 

Diffi  culty of Local Banks. The system of regulation 
and supervision of the activity of the local banking 
sector, starting with the establishment stage, is in a 
continuous development, being connected to the 
provisions of the BASEL agreements. At the same 
time, its development did not eliminate the risk of 
appearance of fi nancial crises in banks, for which 
reason it is vitally important to study the quality of 
fi nancial and prudential indicators, in order to iden-
tify some of them that would allow signaling and 
assessing the risk of fi nancial diffi  culties in banks. 
Identifying such indicators, which would indicate a 
high correlation with the risk of the evolution of fi -
nancial crises, would allow researchers to develop a 
preventive alert system, which would be a powerful 
tool for diagnosing and predicting fi nancial crises 
within banks.

Keywords: discriminant analysis method, ban-
king sector, state of diffi  culty, bankruptcy, crisis.


