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Rezumat 

 

Teza de doctorat a fost structurată în trei părți principale, după cum urmează: în 

prima parte este prezentată introducerea în concordanță cu literatura de specialitate aferentă 

tematicii alese, cea de-a doua parte face referire la interconexiunea tematicii tezei cu 

practica economică prin exemplificarea contextului financiar-bancar înainte și după criză 

cu privire la dinamica mediului de reglementare european și național, mai mult decât atât, 

a factorilor determinanți privind indicatorul de lichiditate și gestionării riscului asociat, iar 

ultima parte prezintă studiul de caz al tezei, un dublu studiu econometric realizat cu ajutorul 

analizelor modelelor de regresie, la nivel microeconomic și macroeconomic. Partea de final 

a tezei este reprezentată de concluzii, propuneri și preocupări viitoare, alături de anexe și 

referințe bibliografice. 

Luând în considerare complexitatea și actualitatea conceptulului lichidității bancare, 

mai ales după debutul crizei economico-financiare din anul 2008, alegerea temei de 

cercetare a reprezentat o provocare pro-activă în privința dorinței efectuării studiului de 

cercetare aferent verificării câtorva dintre elementele cele mai importante, ale 

sustenabilității privind asigurarea supravegherii la nivel micro și macro prudențial a unui 

cadru stabil din punct de vedere economic, la nivelul sistemului financiar-bancar european 

și național.  

Prin urmare, autorul și-a propus în lucrarea prezentă să analizeze elemente cu un 

grad ridicat de specificitate privind construcția durabilă  a sistemului bancar și a elementelor 

adverse determinante din punct de vedere economic, care influențează în mod direct și 

indirect indicatorul de lichiditate bancară. Impactul factorilor de influență la nivelul 

indicatorilor selectați a reprezentat punctul de pornire al analizei propriu-zise, care a fost 

dezvoltat pe principii ce presupun atât dimensiunea pieței financiar-bancare la nivel 

microeconomic, cât și la nivel macroeconomic, asupra lichidității bancare, la nivelul Zonei 

Euro 19, a principalelor țări din Uniunea Europeană care nu au adoptat moneda euro, printre 

care se află și România, perioada de analiză din punct de vedere temporal fiind de-a lungul 

a de 21 de ani, respectiv între anul 1996 - 2016. 

 

 



2 
 

Mai precis, cercetarea cuprinde două studii econometrice distincte, determinate cu 

ajutorul metodei regresiei liniare multiple, luându-se în considerare perioada analizată și 

variabilele independente, după cum urmează:  primul studiu econometric reprezentat de 

diverse modele testate - de tip date panel, la nivel macroeconomic, între anii 1996-

2016,  pentru variabilele exogene și anume: exporturi, importuri, șomaj, inflație – indicele 

prețurilor de consum, economii interne brute (eng. gross domestic savings), formarea brută 

de capital (eng. gross capital formation), salarii și cheltuielile de consum finale ale 

gospodăriilor și ale instituțiilor non-profit. Cel de-al doilea studiu econometric, realizat tot 

prin testatarea unor modele diverse - de tip date panel, la nivel microeconomic, între anii 

1996-2016, pentru următoarele variabile exogene: credite bancare la depozite bancare, 

marja netă a dobânzii bancare, rentabilitatea economică (eng. ROE), rentabilitatea 

financiară (eng. ROA), indicatorul raport cost-venit și rata creditelor neperformante la 

totalul creditelor brute. Perioada de cercetare a indicatorilor utilizați este reprezentată de 

anii 1996 - 2016, pentru anii 2017-2019 nefiind disponibile valori ale acestora. Prin urmare, 

estimările, interpretările și concluziile sunt relevante din punct de vedere statistic și 

econometric. 

Elementul de originalitate al prezentei teze de doctorat este reprezentat de o abordare 

inovativă  a studiului de caz aferent cercetării, ce se diferențiază de alte studii din literatura 

de specialitate prin utilizarea celor două panele distincte, care prezintă o analiză empirică 

de impact, cauzalitate atât în mod direct, cât și indirect asupra indicatorului de lichiditate 

bancară. Acesta analiză este realizată cu ajutorul indicatorilor selectați la nivel 

macroeconomic și microeconomic, indicatori determinanți la nivel de activitate bancară 

comercială, fiind utilizate modele de analiză econometrică diverse, precum: regresie liniară 

multiplă  pentru panelul de date omogen, regresie liniară multiplă pentru panelul de date cu 

efecte fixe cu constanta fixă și variabilă, regresie liniară multiplă pentru panelul cu efecte 

aleatoare, model utilizat VAR (eng. Vector Autoregresive),  precum și testul de cauzalitate 

Granger, dar și regresie liniară multiplă pentru abordarea specifică Bayesiană. 
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