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Abstract. Credit institutions supervising mission by state authorities is mostly assimilated with systemic risk prevention. In present, the mission is orientated on analyzing the risk profile of the credit
institutions, the mechanism and existing systems as management tools providing to bank rules the proper
instruments to avoid and control specific bank risks.
Rating systems are sophisticated measurement instruments which are capable to assure the above
objectives, such as success in banking risk management.
The management quality is one of the most important elements from the set of variables used in the
quoting process in credit operations. Evaluation of this quality is – generally speaking – fundamented on
quantitative appreciations which can induce subjectivism and heterogeneity in quotation. The problem
can be solved by using, complementary, quantitative technics such us DEA (Data Envelopment Analysis).
Key words: rating; score card; risk management; data envelopment analisys (DEA); quantitative methods.

Introducere
Crearea unui instrument pentru evaluarea instituþiilor
de credit se poate dovedi foarte utilã dacã avem în vedere
fenomenul de contaminare indirectã. Aceasta se referã la
faptul cã operatorii din piaþã se pot aºtepta la existenþa
efectelor contagiunii directe chiar dacã nu este cazul. Din
acest motiv, sistemele de supraveghere sunt mai degrabã
orientate cãtre evitarea falimentului bancar la nivel individual decât a sistemului bancar în ansamblul sãu.
Sistemul de rating bancar ºi de avertizare timpurie –
CAMEL (dezvoltat în anii ‘80 de FED-ul american) este un
astfel de instrument. Prin utilizarea lui se urmãreºte
identificarea, într-o fazã incipientã, a acelor bãnci care prezintã

insuficienþe sub aspect financiar ºi operaþional sau care
manifestã trenduri adverse. Din punct de vedere metodologic,
acesta se bazeazã pe evaluarea a cinci componente care reflectã
într-o manierã uniformã ºi cuprinzãtoare condiþia financiarã a
unei bãnci, în conformitate cu legislaþia bancarã ºi regulile de
bunã practicã. Componentele specifice de analizã ale acestui
sistem de rating sunt urmãtoarele: (1) Capital (Adecvarea
capitalului); (2) Assets (Calitatea activelor); (3) Management;
(4) Earnings (Profitabilitate); (5) Liquidity (Lichiditate). Pe
fundamente similare au fost construite sisteme de rating
precum ORAP (Franþa), BAKIS (Germania), PATROL (Italia)
ºi RATE (Marea Britanie).
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Indicatorii ce caracterizeazã componentele specifice
ale sistemului de rating CAMEL, intervalele valorice
aferente notei corespunzãtoare unei pãrþi dintre indicatori,
precum ºi modalitatea de agregare a punctajelor individuale
se preiau ºi de sistemul de rating din România – CAAMPL.
Sistemul de rating bancar CAAMPL se bazeazã pe
evaluarea a ºase componente notate folosind o scarã de
valori cuprinsã între 1 ºi 5, astfel încât 1 reprezintã cel mai
performant nivel ºi 5 cel mai scãzut, marcând nivelul maxim
de preocupare a autoritãþii bancare. Patru din aceste
componente (C – adecvarea capitalului, A – calitatea
activelor, P – profitabilitate, L – lichiditate) sunt evaluate
pe baza de indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite
pornind de la standardele internaþionale ºi de la condiþiile
specifice sistemului bancar românesc. În cadrul acþiunilor
de inspecþie on site, analiza se completeazã cu celelalte
douã componente, calitatea acþionariatului – A ºi
managementul – M, care contribuie în mod direct la
stabilirea profilului de risc al bãncilor, a politicilor ºi
strategiilor de dezvoltare, precum ºi la aprecierea
conformitãþii cu cerinþele prudenþiale.
Fiecare bancã primeºte câte un rating pentru fiecare
indicator de analizã, apoi pentru fiecare componentã
CAAMPL (actualizate periodic în urma acþiunilor de
inspecþie la sediul bãncilor) ºi în final un rating compus ºi
un scor final ce reprezintã punctajul total acordat
indicatorilor ce definesc elementele CAAMPL.
În opinia noastrã, intensificarea concurenþei ºi
dezvoltarea activitãþii bancare accentueazã riscul
performanþei manageriale ºi complicã procesul de evaluare
a acesteia pe baze calitative. Din aceste considerente, o
direcþie principalã a perfecþionãrii sistemului de rating
CAAMPL se referã la consolidarea metodologiei de notare
a calitãþii managementului folosind metodologia “data
envelopment analysis” (DEA).
Obiectivul avut în vedere este rafinarea metodologiei
de notare a calitãþii managementului prin completarea cu
o mãsurã obiectivã a gradului de eficienþã a organizãrii
activitãþii. Aceasta este reprezentatã de valoarea eficienþei
economice calculate prin metoda DEA cu randamente de
scalã constante. DEA este una dintre tehnicile moderne de
mãsurare a performanþelor manageriale ale unor entitãþi
omogene1 precum instituþiile de credit, în care gradul de
eficienþã este estimat în raport cu potenþialul economic.
Ea se bazeazã pe estimarea frontierei tehnologice ºi pe
mãsurarea distanþei pânã la aceasta.
În prezent, evaluarea managementului se bazeazã pe o
abordare euristicã ce utilizeazã aprecieri calitative privind
capacitatea consiliului de administraþie ºi a
managementului bãncii de a identifica, cuantifica,
monitoriza ºi controla riscurile activitãþii ºi de a asigura,
astfel, stabilitatea, siguranþa ºi eficienþa instituþiei, în
concordanþã cu legile ºi reglementãrile în vigoare. Notarea
se face pe baza unui „scor card” care, însã, nu analizeazã
eficacitatea activitãþii de intermediere a bãncii (funcþie

36

care desemneazã rolul fundamental al instituþiilor de credit
în economie), respectiv capacitatea organizaþiei de a
transforma depozitele ºi alte resurse atrase în valori maxime
potenþiale pentru creditul neguvernamental ºi plasamentele
interbancare. Achiziþia de titluri de stat ºi plasamentele la
banca centralã sunt penalizate în cadrul modelului propus
deoarece reflectã un comportament înclinat cãtre obþinerea
de profituri generoase din operaþiuni de trezorerie fãrã un
aport managerial corespunzãtor.
Studiul se structureazã pe trei pãrþi, iar finalul este
dedicat prezentãrii concluziilor ºi principalelor direcþii
viitoare de acþiune. Prima parte prezintã metodologia de
tip DEA utilizatã în evaluarea calitãþii managementului
instituþiilor de credit. Partea a doua descrie datele utilizate,
iar în partea a treia a studiului sunt prezentate principalele
rezultate ale analizei.

1. Aspecte metodologice – modelul conceptual
Eficienþa economicã mãsoarã competenþa cu care input-urile sunt transformate în rezultate în cadrul procesului
de creditare. De asemenea, descrie abilitatea de a combina
intrãrile ºi rezultatele într-o distribuþie optimã din
perspectiva preþului acestora. Astfel, eficienþa economicã
evidenþiazã risipa de resurse ºi alocarea necorespunzãtoare
a acestora în raport cu potenþialul tehnologic.
Reprezentarea intuitivã a gradului de eficienþã este
urmãtoarea:
Ee =

∑O
∑ O*

unde:
O – rezultatul obþinut;
O* – rezultatul potenþial.
Pentru determinarea eficienþei economice se impune
clarificarea urmãtoarelor douã aspecte: (a) care sunt
variabilele de intrare („input”) ºi rezultatele („output”)
incluse în analizã?; (b) care este potenþialul productiv?
(a) În alegerea variabilelor relevante am pornit de la
specificul activitãþii de intermediere bancarã. La aceasta
se adaugã ºi o sintezã a numeroase articole publicate pe
aceastã temã. Disponibilitatea statisticã a reprezentat, de
asemenea, un alt criteriu de selecþie.
Eficienþa activitãþii de intermediere bancarã este
estimatã folosind urmãtoarele variabile:
INPUT

OUTPUT

Depozite
 Credit neguvernamental
⇒
Alte resurse atrase Plasamente interbancare

(b) Potenþialul productiv poate fi cuantificat prin
utilizarea programãrii liniare neparametrice (LP), precum
DEA. Aceastã soluþie a fost propusã pentru prima data de

TE1 ( xi , y i ) = min θ
θ ,λ

 − yi + Y × λ i ≥ 0

 θ × xi − X × λ i ≥ 0

λi ≥ 0


unde:
N – numãrul de unitãþi analizate;
θ - scalar ce mãsoarã eficienþa sau ineficienþa;
λi - vectorul ponderilor cu care fiecare entitate
determina produsul virtual (vector de constante de
dimensiune Nx1);
yi – vectorul output-urilor pentru producãtorul i;
xi – vectorul input-urilor pentru producãtorul i;
Y – matricea output-rilor pentru cei N producãtori;
X – matricea input-urilor pentru cei N producãtori.
Prima restricþie constrânge producãtorul virtual sã
realizeze cel puþin cât unitatea analizatã. A doua condiþie
determinã cu cât trebuie sã fie mai mic input-ul unitãþii
analizate pentru ca eficienþa acesteia sã fie maximã (=1).
Prin urmare, θ defineºte nivelul de eficienþã al entitãþii
studiate.
În urma soluþionãrii acestui model vor rezulta valorile
lui θ cu ajutorul cãrora putem determina cu câte procente
putem sã reducem echiproporþional input-urile pentru a
obþine acelaºi nivel de output, ºi valorile lui λi ce vor
reprezenta coeficienþii combinaþiei liniare între firmele
eficiente (aflate pe frontierã).
Pentru mãsurarea distanþei pânã la frontierã se folosesc
indicatorii Malmquist orientaþi output sau input.
Indicatorul productivitãþii orientat output se concentreazã
asupra nivelului maxim de output-uri ce poate fi produs
utilizând o anumita tehnologie ºi un vector de input-uri,
în comparaþie cu nivelul observat al output-urilor.

Seria de valori estimate a eficienþei economice este
apoi utilizatã pentru crearea scalei de notare. Stabilirea
intervalelor valorice se bazeazã pe tehnica statisticã
denumita „clustering”. Aceasta presupune construirea unei
reguli de clasificare aplicabile seriei de date pentru care se
doreºte elaborarea scalei de notare. În cazul nostru, seria
de date este construitã ca o medie mobilã anualã a gradului
de eficienþã economicã pentru toate cele trei bãnci luate în
analizã. Valorile sunt calculate ca medie aritmeticã pe
observaþiile ultimului an de activitate (inclusiv cea
corespunzãtoare momentului analizat). Reprezentativitatea
entitãþilor pentru peer-grupul din care fac parte ºi
construirea seriei de date ca o medie mobilã asigurã
robusteþea scalei de notare pentru acest criteriu.
Cele mai bune practici în domeniu susþin ca intervalele
valorice stabilite sã fie discriminatorii, plauzibile ºi intuitive. Þinând cont ºi de faptul cã performanþa managerialã
este corelatã pozitiv cu gradul de eficienþã în activitatea
de intermediere, ordonarea claselor se face descrescãtor pe
mãsurã ce valoarea acestuia creºte. Totodatã, pentru
asigurarea consistenþei metodologice în cadrul sistemului
de rating CAAMPL notarea se face de la 1 la 5, unde 1
desemneazã nivelul cel mai performant, iar 5 cel mai scãzut.

2. Datele utilizate
În estimarea eficienþei economice a instituþiilor de
credit am folosit serii de date trimestriale începând cu martie
2000 pânã în decembrie 2003 pentru trei bãnci persoane
juridice române. Pentru exemplificare, acestea sunt alese
în funcþie de originea aportului la capitalul social, respectiv
o bancã cu capital de stat (B1), una cu capital privat
autohton (B2) ºi una cu capital strãin (B3).
Motivul pentru care am decis ca estimãrile sã se facã
începând cu martie 2000 este rezultatul compromisului
dintre un numãr cât mai mare al observaþiilor utilizate ºi o
calitate cât mai bunã a informaþiilor furnizate de acestea.
În acest sens, am considerat relevantã pentru prezentul
studiu ºi evoluþia procesului de restructurare a activitãþii
bancare, demarat în anul 1999. Acurateþea estimãrilor este
afectatã, însã, de problema existenþei ºi a calitãþii datelor
necesare 2, seriile de date având un numãr redus de
observaþii.
În perioada analizatã, conform metodologiei CAAMPL,
ratingul acordat criteriului calitatea managementului
pentru instituþiile de credit considerate este, în general,
notat cu 2 (cu excepþia anilor 2002 ºi 2003, când bãncile
cu capital autohton au fost declasificate la ratingul 3).

3. Rezultatele estimãrilor
În urma analizei, rezultã clar faptul cã banca cu capital
strãin a înregistrat o eficienþã economicã superioarã celor
cu capital autohton (graficul 1). Acest rezultat denotã faptul
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Charnes, Cooper ºi Rhodes [1978]. Tehnicile de programare
liniarã utilizeazã calculul înfãºurãtorii spaþiului soluþiilor
tehnologice pentru a forma frontiera de producþie ºi pentru
a mãsura distanþa pânã la frontierã pentru fiecare observaþie
din eºantion. Aceastã tehnicã a calculului funcþiilor
distanþã este neparametricã, în sensul cã niciun parametru
nu este estimat ºi nicio formã funcþionalã nu este specificatã.
DEA este o metodã de punct extrem ºi comparã fiecare
entitate numai cu cei mai buni producãtori (frontiera de
producþie). Cuantificarea eficienþei se fundamenteazã pe
identificarea celui mai bun producãtor virtual pentru
fiecare producãtor real ºi pe mãsurarea distanþei dintre
aceºtia.
Procedura de identificare a celui mai bun producãtor
virtual poate fi formulatã folosind programarea liniarã.
Analizând eficienþa a N producãtori, se formuleazã N
probleme de programare liniarã. Problema de înfãºurare de
mai jos reprezintã o metodã radialã standard a programãrii
liniare de mãsurare a eficienþei.

Economie teoreticã ºi aplicatã

cã banca cu capital strãin a operat mai aproape de potenþialul
sãu economic decât au fãcut-o bãncile cu capital autohton.
Cu alte cuvinte, banca cu capital strãin a reuºit sã-ºi valorifice

mai bine resursele prin acordarea de credite ºi plasamente
interbancare decât bãncile cu capital autohton, ale cãror active
sunt caracterizate de plasamente importante în titluri de stat.
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Graficul 1. Eficienþa activitãþii de intermediere bancarã

În plus, analiza eficienþei economice a activitãþii de
intermediere bancarã mai ilustreazã faptul cã bãncile cu
capital privat au fost aproape de fiecare datã (mai puþin în
primul trimestru al anului 2000) mai performante decât
banca cu capital de stat.
Estimãrile evidenþiazã faptul cã, în perioada analizatã,
performanþa medie a bãncilor de a fructifica depozitele atrase
a fost de 81,61% pentru banca cu capital de stat, de 90,29%
pentru cea cu capital privat autohton ºi de 93,8% pentru cea
cu capital strãin. De asemenea, se remarcã fluctuaþiile
semnificative ale eficienþei bãncii cu capital de stat în raport
cu bãncile cu capital privat, deviaþia standard a eficienþei
activitãþii de intermediere asociatã bãncii cu capital de stat
înregistrând o valoare medie de 10,42%, în timp ce valorile
aceluiaºi indicator pentru banca cu capital strãin ºi pentru
cea cu capital privat autohton s-au situat la nivelul de doar
3,9% ºi, respectiv, 5,89% (tabelul 1). Trebuie menþionat,
totuºi, cã amplitudinea modificãrilor s-a redus în ultima parte
a eºantionului, deviaþia standard înregistrând valori
diminuate pentru toate cele trei bãnci în anul 2003 în raport
cu celelalte perioade considerate. Acest rezultat este
determinat de consolidarea tendinþei de creºtere a creditului
neguvernamental ºi de reducere a valorii portofoliului de
titluri de stat la nivelul celor trei instituþii de credit.
Evoluþia eficienþei activitãþii de intermediere
Tabelul 1
Total
perioadã
2000
2001
2002
2003
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B1
81,61%
[0,104]
81,64%
[0,057]
85,07%
[0,117]
75,48%
[0,107]
85,17%
[0,074]

B2
90,29%
[0,059]
87,19%
[0,116]
92,08%
[0,049]
89,25%
[0,054]
90,68%
[0,049]

B3
93,80%
[0,039]
87,20%
[0,034]
95,35%
[0,041]
92,99%
[0,026]
95,76%
[0,021]

Notabile sunt ºi nivelurile de eficienþã medie atinse de
cãtre bãncile B1 ºi B3, care au înregistrat valori maxime în
timpul ultimului an din eºantion (85,17% ºi 95,76% din
potenþialul lor economic). Astfel, creºterea activitãþii de
intermediere în anul 2003 la nivelul celor trei bãnci nu s-a
realizat în detrimentul eficienþei acestora. La aceste
performanþe un rol important l-a avut ºi procesul de
stabilizare macroeconomicã ºi îmbunãtãþirea situaþiei
financiare a clienþilor bãncilor respective.
În ansamblu se remarcã creºterea gradului de eficienþã
managerialã ºi reducerea volatilitãþii performanþelor
activitãþii de intermediere în raport cu potenþialul lor economic. Acest fapt relevã, din punct de vedere statistic,
îmbunãtãþirea calitãþii informaþionale a datelor pe mãsurã
ce ne îndreptãm cãtre sfârºitul eºantionului. Prin urmare,
construirea grilei de notare se va baza în special pe
proprietãþile statistice ale seriei de date corespunzãtoare
anului 2003.
Scala de notare a eficienþei economice
Tabelul 2
Grad de eficienþã economicã
(90%-100%]

Nota

(80%-90%]

2

(70%-80%]

3

(60%-70%]

4

[0%-60%]

5

1

Având în vedere valorile lunare ºi cele medii anuale
ale variabilei analizate am ales pragurile de 0,90, 0,80,
0,70 ºi 0,60 pentru a delimita clasele de notare. În tabelul 2
este prezentatã grila de evaluare a eficienþei economice.
Totuºi, utilizarea automatã a acestei scale în situaþiile în
care valoarea eficienþei economice se aflã la limita
intervalului de notare trebuie evitatã. Spre exemplu, notarea

Clasificarea calitãþii managementului prin metoda DEA
Tabelul 3
Total
2000
2001
2002
2003

B1
2 [81,61%]
2 [81,64%]
2 [85,07%]
3 [75,48%]
2 [85,17%]

B2
1 [90,29%]
2 [87,19%]
1 [92,08%]
2 [89,25%]
1 [90,68%]

B3
1 [93,80%]
2 [87,20%]
1 [95,35%]
1 [92,99%]
1 [95,76%]

Evaluarea eficienþei activitãþii de intermediere bancarã
pe baza scalei de notare considerate relevã faptul cã, în
perioada 2000-2003, instituþia de credit cu capital strãin a
obþinut ratingul 1 (cu excepþia anului 2000). În acelaºi timp,
banca cu capital de stat este notatã cu ratingul 2 (cu excepþia
anului 2002), iar banca cu capital privat3 autohton alterneazã perioadele de rating 1 cu cele de rating 2 (tabel 3).
Concilierea dintre nota obþinutã prin abordarea euristicã
ºi cea rezultatã prin metoda statisticã se face de cãtre
expertul off-site care analizeazã banca. Scorul este stabilit
astfel încât sã nu depãºeascã limitele intervalului definit
de notele rezultate din cele douã abordãri. În general, atunci
când diferenþa dintre notele pe cele douã componente diferã
cu mai mult de o unitate, expertul trebuie sã reitereze
analiza euristicã ºi/sau sã reanalizeze rezultatul statistic în
cazul existenþei valorilor la limita intervalului de notare.
Integrarea ratingului rezultat prin metoda statisticã în
procesul de evaluare a calitãþii managementului (tabelul 4)
pentru cele trei instituþii de credit considerate relevã
urmãtoarele: (i) ratingul acordat de autoritatea de
supraveghere bãncii cu capital de stat prin metodologia
CAAMPL este confirmat (cu excepþia anului 2003) de
ratingul rezultat prin metoda cantitativã; (ii) ratingul
acordat bãncilor cu capital privat prin metodologia
CAAMPL este mai defavorabil decât cel rezultat prin
metoda cantitativã.
Calitatea managementului prin comparaþie între abordarea
euristicã ºi cea statisticã
Tabelul 4

2000
2001
2002
2003

B1
B2
Euristic DEA Euristic DEA
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
3
2
3
1

B3
Euristic DEA
2
2
2
1
2
1
2
1

O situaþie deosebitã se constatã în cazul bãncii cu capital privat autohton la nivelul anului 2003: în timp ce
ratingul acordat prin metoda euristicã este 3, ratingul

rezultat în urma aplicãrii modelului statistic este 1. În acest
caz, se impune revizuirea rezultatului obþinut în urma
analizei euristice, precum ºi investigarea eventualelor erori
statistice asociate estimãrii prin metoda cantitativã.
Realizarea temeinicã a acestor evaluãri este, însã, afectatã
atât de lipsa argumentelor pe baza cãrora s-a fundamentat
analiza euristicã, cât ºi de limitele statistice ale eºantionului
utilizat. Totuºi, valoarea foarte apropiatã a eficienþei estimate a activitãþii de intermediere (90,68%) de limita
inferioarã a primei clase a sistemului de notare pentru acest
indicator (90%) poate fi interpretatã ca ºi o supraevaluare
a ratingului acordat pentru anul 2003. În aceste condiþii,
putem considera cã o notare potrivitã a calitãþii
managementului ar fi ratingul 2 la nivelul anului 2003
pentru banca cu capital privat autohton.
Un alt aspect important este legat de clasificarea calitãþii
managementului la nivelul bãncii cu capital strãin. În timp
ce ratingul analizei euristice este confirmat de rezultatul
statistic pentru anul 2000, iar pentru anii 2001 ºi 2002
ratingul compus 14 nu este afectat de opþiunea între clasa 1
ºi 2 pentru calitatea managementului, în anul 2003 notarea
calitãþii managementului cu 2 ar conduce la declasificarea
ratingului compus5 de la 1 la 2. Din aceste considerente, se
impune evaluarea atentã a calitãþii managementului la
nivelul anului 2003. Deºi lipsa informaþiilor relevante
privind fundamentarea analizei euristice afecteazã acest
demers, valoarea semnificativ diferitã de limita inferioarã
a primei clase a sistemului de notare asociat metodologiei
cantitative (95,76%), în opinia noastrã, reprezintã un argument suficient de puternic pentru acordarea ratingului 1
criteriului calitatea managementului la nivelul anului
2003. Aceastã decizie conduce la acordarea ratingului
compus 1 pentru banca cu capital strãin la nivelul anului
2003, calificativ de altfel plauzibil în contextul în care ºi
în anii 2001 ºi 2002 a fost apreciatã ca având performanþã
maximã.

Concluzii
Calitatea managementului este un criteriu fundamental în evaluarea performanþelor unei instituþii de credit.
Metodologia specificã utilizatã în cadrul CAAMPL se
bazeazã pe abordarea euristicã în cadrul cãreia se studiazã
capacitatea managementului de a gestiona riscurile de la
nivelul bãncii, precum ºi conformitatea operaþiunilor
bancare exercitate cu exigenþele de reglementare.
În opinia noastrã intensificarea concurenþei ºi
dezvoltarea activitãþii bancare complicã procesul de
evaluare a performanþei manageriale ºi accentueazã riscul
dezvoltãrii subiectivismului ºi inconsistenþei în notare.
Din aceastã perspectivã, utilizarea unei metode cantitative
privind aprecierea calitãþii managementului, precum DEA,
poate contribui la creºterea gradului de obiectivitate,
acurateþe ºi omogenitate în notare. De asemenea,
includerea unei mãsuri obiective a gradului de eficienþã
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bãncii cu capital privat autohton în anii 2002 ºi 2003
trebuie rafinatã prin utilizarea intervalelor de încredere. În
acest fel vor fi atenuate eventualele erori de mãsurare care
însoþesc, în mod inerent, estimãrile statistice realizate pe
eºantioane reduse ca numãr de observaþii.

Economie teoreticã ºi aplicatã

economicã completeazã aria de cuprindere a aspectelor
fundamentale privind calitatea ºi performanþa
managementului.
Având în vedere consideraþiile de mai sus,
concluzionãm cã utilizarea metodei DEA în completarea
evaluãrii euristice poate conduce la consolidarea

metodologiei sistemului de rating, CAAMPL, prin rafinarea
procesului de notare a calitãþii managementului. Totodatã
reþinem pentru viitor necesitatea cercetãrii mai amãnunþite
a intervalelor de încredere asociate estimãrilor eficienþei
activitãþii de intermediere bancarã.

Note
1. Metodele de DEA au fost aplicate în domenii de activitate precum
educaþie, sãnãtate ºi sistemul bancar.

s-a realizat prin aplicarea automatã a scalei de notare pe valorile
estimate ale eficienþei activitãþii de intermediere

2. Spre exemplu, datoritã modificãrilor succesive ale ratei rezervei
minime obligatorii existã rupturi structurale ce afecteazã
evidenþierea unor relaþii stabile.

4. La nivelul anilor 2001 ºi 2002 toate componentele sistemului
de rating CAAMPL (mai puþin managementul) au fost evaluate
cu notã maximã, respectiv 1.

3. Având în vedere dimensiunea relativ redusã a eºantionului de
care dispunem în raport cu necesarul metodologic, fapt care nu
ne permite construirea unor intervale de încredere robuste, notarea

5. La nivelul anului 2003, adecvarea capitalului, calitatea
acþionariatului ºi lichiditatea sunt notate cu ratingul 1, iar calitatea
activelor ºi profitabilitatea cu 2.
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