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Rezumat. Această lucrare prezintă o analiză a performanţei 
instituţiilor bancare din România, în perioada 2006-2011, prin calcularea 
unui indice Malmquist, care are ca fundamentare metoda Data Envelopment 
Analysis (DEA). Prin adoptarea teoriei intermedierii în definirea 
categoriilor de input şi de output, concluziile studiului de faţă se axează pe 
modalitatea în care originea acţionariatului şi mărimea societăţilor bancare 
influenţează modificările multiple ale productivităţii bancare. De asemenea, 
acest studiu îşi propune să identifice care sunt cele mai performante 
categorii bancare prin evidenţierea surselor factorilor de creştere a 
productivităţii totale (total factor productivity, TFP). Rezultatele arată că, 
per ansamblu, trendul evoluţiei productivităţii este unul descrescător. 
Băncile mari şi băncile mici reuşesc să obţină prin alternanţă cele mai bune 
scoruri, însă de cele mai multe ori pe locul al doilea se clasează băncile 
mijlocii. Scorurile de eficienţă sugerează că factorii determinanţi ai creşterii 
TFP se referă la atingerea unei dimensiuni operaţionale optime (scale 
efficiency) şi la un management financiar eficient. Raportându-ne la 
variabilele selectate prin management financiar eficient sunt atinse 
următoarele dimensiuni: dimensiunea lichidităţii (evidenţiată de raportul 
intrări/ieşiri ale împrumuturilor şi depozitelor), dimensiunea marjei de 
dobândă (un raport bine fundamentat al veniturilor din dobânzi şi al 
cheltuielilor), precum şi corelarea între mărimea cheltuielilor de personal şi 
dimensiunea operaţiunilor realizate. Legat de influenţa originii acţiona-
riatului, studiul prezintă argumente care susţin ideea că băncile deţinute de 
investitori străini sunt mai performante decât băncile cu capital românesc. 
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1. Introducere 
 
Literatura de specialitate recentă încearcă să explice performanţa bancară 

prin utilizarea noţiunilor de competitivitate, de concentrare, de eficienţă şi de 
productivitate (Bikker, Bos, 2008). O importanţă deosebită este acordată 
performanţei bancare datorită faptului că băncile sunt considerate a avea un rol 
semnificativ în acordarea de credite către întreprinderi. Rolul instituţiilor 
bancare, în procesul de realocare a resurselor financiare, este şi mai important 
dacă alte elemente ale sectorului financiar sunt insuficiente. Astfel, în această 
situaţie, băncile contribuie pe o scară mai mare la alocarea optimă a resurselor 
financiare în sectorul real. Studii mai recente (Dragotă, 2006, Dragotă et al., 
2008, Dragotă et al., 2011) furnizează dovezi că în cazul companiilor din 
România împrumuturile bancare reprezintă principala sursă de finanţare, 
depăşind semnificativ sursele de finanţare de pe piaţa de capital. Sistemul 
bancar finanţează aproape în totalitate toate companiile de pe Bursa de Valori 
Bucureşti sau de pe RASDAQ dat fiind faptul că împrumuturile pe termen scurt 
constituie factorul de îndatorare cel mai utilizat, cu valori excedentare 
împrumuturilor pe termen mediu şi lung. 

La nivel microeconomic, problema evaluării performanţei bancare este 
legată de maximizarea profitului, ca urmare explicarea modificărilor 
profitabilităţii activităţii bancare reprezintă subiectul implicit sau explicit tratat 
de literatura de specialitate din această arie de cercetare. Astfel, construirea 
unor indicatori care pornesc de la profitul contabil reprezintă demersul cel mai 
întâlnit în literatura empirică. Studii recente (Kosmidu et al., 2007, Ben Naceur, 
Omran, 2011, Olson, Zoubi, 2011) utilizează indicatori precum rentabilitatea 
economică, ce măsoară capacitatea managementului instituţiei bancare de a 
transforma activele în câştiguri nete, rentabilitatea financiară, determinată ca 
ponderea profitului contabil în valoarea capitalurilor proprii, marja netă de 
dobânzi folosită pentru calcularea profitabilităţii, determinată ca diferenţa dintre 
veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile ca procent din activele totale, 
pentru a măsurară performanţa bancară.  

Aceşti indicatori tradiţionali de cuantificare a performanţei nu reuşesc 
însă să fundamenteze un scor general de eficienţă, atunci când se utilizează mai 
mulţi factori de input şi de output (Siriopoulos, Tziogkidis, 2010). O abordare 
alternativă este de a explica performanţa bancară utilizând conceptul de 
ineficienţă. O bancă poate avea costuri reduse şi poate obţine un profit mai 
ridicat dacă îşi foloseşte mai eficient factorii de intrare şi îi transformă în factori 
de ieşire cu cel mai mic cost. Pentru a supravieţui, orice bancă trebuie să 
realizeze un anumit nivel de eficienţa pe termen lung. Metoda de măsurare a 
ineficienţei prin utilizarea unei frontiere de analiză a curbei posibilităţilor de 
producţie a fost abordată pentru prima dată de Farrell în 1957, iar în anul 1978, 
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Chares et al. au introdus metoda DEA pentru a evalua eficienţa organizaţiilor 
nonguvernamentale şi nonprofit. De atunci, a existat o rapidă şi continuă 
perfecţionare a metodologiei. Ca şi consecinţă, un număr considerabil de 
cercetări au fost publicate, o atenţie deosebită fiind acordată aplicării metodei 
DEA pentru studiul eficienţei şi productivităţii. Emrouznejad et al. (2008) 
prezintă trecere în revistă a principalelor studii din domeniu. 

Prin utilizarea metodei de calcul DEA, studiul de faţă are ca obiectiv 
descrierea modificărilor observate la nivelul TFP, precum şi a componentelor 
TFP în contextul sistemului bancar românesc pe perioada 2006-2011. TFP este 
calculată prin indicele Malmquist (MI), care surprinde modificările 
productivităţii datorate, pe de o parte, eficienţei operaţionale, dar şi cele 
datorate inovaţiei tehnologice.  

 
2. Datele din literatură 
 
Totalitatea factorilor de productivitate (TFP) reprezintă un indice 

generalizat care practic surprinde mai mulţi factori de input şi de output, 
rezultatul final fiind estimarea unei valori globale care să surprindă un scor de 
productivitate. Indicele original, propus de către economistul şi statisticianul 
Sten Malmquist (1953), măsura cantitatea de bunuri şi servicii pe care un 
consumator ar trebui să o aproprieze într-un anumit an în vederea obţinerii 
aceluiaşi nivel de utilitate ca şi cel obţinut în anul de referinţă. De fapt, teoretic, 
indicele reprezenta un raport între două funcţii de distanţă calculate pe perioade 
diferite de timp, dar până în 1989 indicele a fost rareori calculat datorită 
implementării matematice complicate. Fëre et al. (1989) au propus o metodă 
nonparametrică de programare liniară (DEA), care a permis calcularea cu o 
dificultate mai scăzută a indicelui Malmquist. De atunci, literatura ce analizează 
productivitatea şi eficienţa atinsă la nivelul unei organizaţii s-a dezvoltat rapid, 
cu largă aplicabilitate în industria bancară. Cel mai important avantaj pe care 
indicele Malmquist îl oferă este o descompunere a surselor de creştere a 
productivităţii în două componente: o primă componentă surprinde creşterea 
productivităţii ca urmare a modificării formei frontierei da la un moment la 
altul, cea de a doua componentă se referă la efectul de „catching-up”, care 
reprezintă convergenţa spre sau divergenţa spre cea mai bună practică din 
eşantionul de unităţi decizionale (decision making units - DMU). În 1992, Berg 
et al. au publicat unul dintre primele studii în domeniul bancar în cadrul căruia 
este abordată problema modificării productivităţii. Studiul evidenţiază că 
productivitatea băncilor norvegiene a crescut mai accentuat în perioada 
caracterizată de un regim dereglementat decât în perioadele în care exista o 
reglementare rigidă (strictă). Urmărind această idee, Griefell-Tatje and Lovell 
(1997) studiază eficienţa şi productivitatea performanţei în băncile spaniole. 
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Rezultatele evidenţiază că procesul de dereglementare a îmbunătăţit creşterea 
ratelor de productivitate. În acest sens, băncile de economisire au o 
productivitate mai mare decât băncile comerciale din moment ce în cazul 
băncilor comerciale se remarcă incapacitatea de a-şi îmbunătăţi performanţa 
utilizând cele mai bune practici bancare. De asemenea, ineficienţa managerială 
este o caracteristică a celor mai multe bănci comerciale deoarece acestea nu 
reuşesc să reducă cheltuielile operaţionale, deci nu reuşesc să-şi îmbunătăţească 
performanţa obţinută. 

Tsionas et al. (2003) estimează modificările TFP în sistemul bancar grec 
în timpul unei perioade de liberalizare accentuată şi de de-reglementare a 
sistemului financiar (1993-1998). Rezultatele arată o creştere pozitivă, dar 
nesemnificativa TFP (în medie 2,3%) asociată cu îmbunătăţirea eficienţei 
pentru băncile de dimensiune medie (în medie 6,3%) şi cu modificări 
tehnologice pentru instituţiile de mari dimensiuni (în medie 4%). Această 
concluzie este în contradicţie cu studiul realizat de către Canhoto şi Dermine 
(2003) asupra băncilor portugheze. Cei doi autori evidenţiază că elementul de 
„catching-up” are un impact negativ asupra indicelui pe toată durata de realizare 
a cercetării, indicând o scădere în medie minoră a eficienţei raportată la 
perioada de referinţa a tehnologiei. Mai mult, Casu et al. (2004) estimează 
modificările în productivitate pe o perioadă de șase ani, în ţările dezvoltate din 
Europa, folosind atât o metodă parametrică, dar şi o metodă neparametrică. 
Ambele abordări sugerează concluzii similare: creşterea productivităţii a fost 
mai curând generată de îmbunătăţiri în schimbările tehnologice decât de 
eficienţa managerială, ţinând cont că există o evidenţă redusă a efectului de 
„catching-up” a celor mai puţin performante practici raportate la practicile de 
referinţă. 

Fiordelisi şi Molyneux (2010) analizează relevanţa valorii funcţiei 
eficienţei costurilor şi a TFP asupra creării de valoare pentru acţionari în 
băncile europene. Studiul foloseşte atât instituţii bancare listate, cât şi instituţii 
nelistate din Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie în perioada 1995-2005. 
Rezultatele arată că modificările în TFP sunt cele mai relevante din punct de 
vedere al conceptului de creare de valoare pentru acţionari din moment ce 
exprimă aproximativ 46% din variaţia rentabilităţii de piaţă pentru instituţiile 
listate şi aproximativ 29,3% din variaţia rentabilităţii economice pentru 
instituţiile bancare nelistate. Acest studiu sugerează, de asemenea, că 
schimbările tehnologice reprezintă componenta pozitivă cea mai importantă din 
TFP. 

Tai Liu (2010) foloseşte exemplul băncilor comerciale din Taiwan pentru 
a evidenţia modificările TFP după criza asiatică. Scopul studiului este de a oferi 
o bună înţelegere a modalităţii de îmbunătăţire a eficienţei şi productivităţii. 
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Concluziile indică faptul că schimbările tehnologice sunt componenta cea mai 
importantă a TFP, în timp ce efectul de catch-up este rareori întâlnit. 

Deng et al. (2011) investighează productivitatea bancară în Malaiezia în 
perioada de expansiune a internetului (2001-2008). Studiul evidenţiază că 
modificările în TFP sunt în medie de 1,4% şi urmăresc următorul pattern: TFP 
va fi iniţial afectată de schimbarea pe frontieră, dar ulterior efectul de „catching 
up” va suprima şi va domina efectul de frontieră. Ciclul se va relua după un alt 
val de inovaţii; prin urmare, managerii ar trebui să nu se limiteze la tehnologia 
dezvoltată, ci să continue implementarea procesului de inovaţie şi de extindere 
la nivelul operaţiunilor. 

O altă abordare line de cercetare vizează modalitatea în care originea 
acţionariatului influenţează TFP. Preocuparea pentru acest subiect a fost 
inspirată de studiile pe X-eficienţă (Berger, Humphrey, 1997, Berger et al., 
2000, 2005, Isik, Hasan, 2003, Hasan, Marton, 2003). 

Sufian (2011) cercetează trei aspecte de interes, referitoare la băncile 
malaieziene: dacă există o corelare semnificativă şi pozitivă între acţionarii 
străini şi productivitatea bancară, dacă băncile care au ca şi investitori guvernul 
tind să fie mai puţin productive decât băncile care au altă formă a 
acţionariatului şi dacă performanţa bancară diferă pentru băncile listate faţă de 
băncile nelistate. Rezultatele sugerează că în timp ce băncile locale au realizat 
creşterea productivităţii marginale expuse, băncile străine au urmat un trend 
descendent din punct de vedere al productivităţii. Folosind ca variabilă 
dependentă TFP, studiul arată că băncile mai productive prezintă o proporţie 
mai mare de veniturile obţinute din surse nondobândă. De asemenea, 
productivitatea bancară este negativ corelată cu mărimea instituţiei bancare, cu 
riscul acesteia şi rata de inflaţie. Băncile publice listate sunt relativ mai 
productive prin comparaţie cu băncile similare private.  

Luând în considerare cele două direcţii de cercetare, acest studiu are ca 
obiectiv identificarea modelelor de transformare a productivităţii, prin gruparea 
băncilor în trei categorii din punct de vedere al dimensiunii (mici, medii şi 
mari) şi divizarea acestora pe două categorii ce evidenţiază influenţa 
acţionariatului (străin sau autohton) asupra performanţei.  

Concluziile se axează pe elementele de creştere a productivităţii (eficienţa 
managerială sau schimbările tehnologice) într-o perioadă de turbulenţe 
economice. Rezultatele obţinute oferă clarificări suplimentare cu privire la 
sectorul bancar românesc şi completează alte cercetări în domeniu care se 
focalizează doar pe problema X-eficienţei: Niţoi (2009) analizează eficienţa şi 
productivitatea pentru 15 bănci comerciale din România, în perioada 2006-
2008, folosind DEA, axându-se pe identificarea celei mai bune şi celei mai 
puţin performante bănci; utilizând analiza pe frontieră Andrieş și Cocriş (2010) 
calculează scorurile de eficienţă pentru 6 bănci principale din România, șase 
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bănci din Cehia şi șase bănci din Ungaria pentru perioada 2000-2006 şi 
realizează o analiză comparativă pentru cele trei ţări; Roman și Şargu (2012) 
folosesc DEA pentru a analiza evoluţia eficienţei sectorului bancar românesc, 
pentru perioada 2002-2009, şi concluzionează că băncile străine au fost mai 
eficiente decât băncile autohtone, din moment ce băncile străine beneficiază de 
experienţă şi cunoştinţe superioare „importate” de la băncile mamă.  

 
3. Metodologie 
 
3.1. Comportamentul băncilor: abordarea bazată pe intermediere vs.   

  abordarea bazată pe producţie 
 
O definiţie unică despre comportamentul băncilor este dificil de formulat 

având în vedere divergenţa de opinii atunci când este vorba de a operaţionaliza 
din punct de vedere empiric ce produce de fapt o bancă. Van Hoose (2010) 
prezintă o descriere a acestor divergenţe prezentând cele două abordări teoretice 
concurente: teoria producţiei şi teoria intermedierii. 

Abordarea bazată pe teoria producţiei priveşte băncile ca instituţii 
financiare care convertesc un portofoliu de active într-un set de instrumente 
financiare – depozite şi alte datorii ale băncilor ce exced ceea ce firmele şi 
gospodăriile doresc să deţină în portofoliu propriu. Băncile sunt, în primul rând, 
specializate în furnizarea serviciilor pentru titularii de conturi de credit şi de 
debit; prin urmare, producţia băncilor ar trebui să fie considerată variaţia 
diferitelor tranzacţii financiare realizate într-o unitate de timp. Totuşi, 
tranzacţiile detaliate legate de fluxurile de trezorerie sunt proprietatea băncii şi 
în general nu sunt disponibile. 

În contrast, abordarea bazată pe intermediere se axează pe faptul că 
băncile sunt angajate în procesul de intermediere a fondurilor între cei care 
economisesc şi cei care se împrumută. Valoarea de piaţă a activelor sau/şi a 
datoriilor sunt măsuri pentru cuantificarea producţiei acestora. Câştigurile din 
active sunt considerate ieşiri, în timp ce munca şi capitalul sunt în general 
considerate intrări, iar depozitele sunt intrări financiare. 

Potrivit lui Berger şi Humphrey (1997), niciuna dintre cele două abordări 
nu este completă din moment ce niciuna nu reuşeşte să cuprindă rolul dual al 
instituţiilor financiare: cel de furnizor de servicii de procesare a 
tranzacţiilor/documentelor, şi cel de intermediar financiar care transferă 
fondurile de la cei care economisesc la cei care au nevoie de capital. Dar 
abordarea bazată pe intermediere şi abordarea bazată pe producţie pot fi 
reconciliate pe motive empirice, pornind de la premisa că fluxurile de trezorerie 
sunt proporţionale cu valoarea stocului de active bancare şi a conturilor de 
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datorii. Din punct de vedere empiric, Van Hoose (2010) prezintă trei metode de 
identificare a intrărilor şi ieşirilor: 

  Metoda activelor, care presupune că activele bancare sunt outputuri, 
depozitele, fondurile achiziţionate şi alte datorii sunt inputuri 
financiare şi resursele reale, precum munca şi capitalul sunt inputuri 
reale; 

  Metoda valorii adăugate asociază outputurile cu funcţiile băncii şi 
consideră cheltuielile cu munca şi cu capitalul pentru producerea 
fluxurilor de servicii financiare inputuri; împrumuturile comerciale şi 
industriale, creditele eşalonate şi creditele imobiliare sunt considerate 
outputuri şi depozitele, economiile populaţiei şi depozitele la termen 
sunt de asemenea outputuri. Factorii specifici ai intrărilor sunt 
capitalul, forţa de muncă şi fondurile achiziţionate; 

 Metoda costului de utilizare înţeleasă ca şi cost al deţinerii unui activ 
pe parcursul perioadei curente minus activele actualizate la venituri 
nete în perioada următoare. Bilanţul băncilor poate fi clasificat în 
articole cu costuri de utilizare negative: toate categoriile de împru-
muturi şi conturile de tranzacţionare – outputuri şi costuri de utilizare 
pozitive: depozite, depozite la termen şi fondurile achiziţionate – 
inputuri alături de forţa de muncă, materiile prime şi capitalul fizic. 

Aşa cum se observă, toate cele trei metode recunosc că împrumuturile 
sunt beneficii economice pentru bănci fără niciun dubiu. În ceea ce priveşte 
natura depozitelor există o dezbatere deoarece, pe de-o parte, depozitele 
reprezintă elemente de input în condiţiile în care acestea sunt plătite parţial din 
dobânzi şi constituie fondurile necesare instituţiei pentru a furniza fonduri 
reinvestibile, pe de altă parte, acestea au caracteristici de output deoarece sunt 
asociate cu un anumit nivel de lichiditate şi siguranţă şi generând servicii 
remuneratoare pentru deponenţi 

Dincolo de disponibilitatea generală a datelor în asumarea abordării 
bazate pe intermediere, în această lucrare am considerat şi alte două avantaje ale 
acestei abordări. În primul rând, utilizând această abordare sunt evitate 
aspectele legate de ponderarea fiecărui tip de serviciu în outputul general. În al 
doilea rând, abordarea bazată pe productivitate nu ia în considerare costurile cu 
dobânda care sunt extrem de importante în situaţii reale (de exemplu creşterea 
numărului de sucursale va genera o scădere a preţului depozitelor datorită 
multiplicării ofertei pe acest segment de produse). 

În concluzie, acest studiu foloseşte două variabile de outputuri: veniturile 
din comisioane şi dobânzi şi valoarea netă a împrumuturilor acordate clienţilor 
bancari; şi trei variabile de tip input: cheltuielile cu dobânzile şi comisioanele, 
cheltuielile cu personalul  şi datoria băncii pentru clienţii ce deţin depozite. 
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3.2. Indicele Malmquist şi totalitatea factorilor de productivitate 
 
Domeniul de studiu şi de măsurare a eficienţei şi productivităţii bancare a 

fost dominat în perioada de începuturi de modelele econometrice, dar în ultimii 
15 ani dezvoltarea metodei neparametrice DEA a introdus programarea liniară 
ca metodă de clasificare. Pe scurt, DEA este o metodă de programare liniară 
care indică scorul de eficienţă relativ al fiecărei unităţi decizionale (DMU, în 
cazul de faţă banca comercială) prin calcularea unui raport comparativ  între 
intrările şi ieşirile multiple (Avkiran, 2005).  

Pentru a descompune schimbările în productivitate în cazul folosirii unei 
baze de date panel utilizând algoritmul DEA, se poate calcula indicele 
Malmquist (MI). MI este de fapt produsul dintre efectul de catching-up şi 
deplasarea de frontieră care sunt datorate tehnologiilor DEA. Acest tip de indice 
reprezintă TFP al unei bănci (DMU) reflectând progresul sau regresul în timp al 
unei instituţii bancare în contextul definit de variabilele de input şi output. 

MI este indicatorul cel mai utilizat pentru măsurarea schimbărilor în 
productivitate, evaluând modificările între două momente, prin calcularea unui 
raport al distanţelor fiecărui moment raportate la o tehnologie de bază (Casu et 
al, 2004). Prima componentă a MI – efectul de catching-up (C.E), reprezintă 
distanţa dintre DMU observat şi frontiera de eficienţă: 

	 	 	 . , 	

, 	
       (1) 

unde, x şi y reprezintă vectorii de input şi de output, indicele i evidenţiază 
numărul DMU, şi  reprezintă scorul de eficienţă pentru perioada t şi t+1 
a frontierei tehnologice. 

Efectul de catching-up este raportul între scorul de eficienţă al 
combinaţiei de input – output , 	 obţinut prin folosirea tehnologiei în 
perioada t+1 şi scorul de eficienţă a combinaţiei , 	 de input – output prin 
folosirea tehnologiei din perioada t raportate pe frontieră. Dacă C.E > 1, DMU0 

se identifică progresul în termeni de eficienţă relativă de la perioada t+1 la 
perioada t, în timp ce dacă C.E = 1 şi C.E < 1 este evidenţiat că nu s-au realizat 
schimbări în termeni de eficienţă. Cu alte cuvinte, valoarea supraunitară a 
indicelui C.E arată că banca i s-a deplasat pe frontieră spre cele mai bune 
practici din eşantion fiind caracterizată de fenomenul de „catching-up”, în timp 
ce valorile subunitare descriu fenomenul de „falling behind” (Dacanay, 2007). 

La rândul lui, efectul de „catching-up” poate fi descompus în modificări 
datorate eficienţei pure (eficienţa managerială) şi modificări ale scalei de operare: 

Eficienţa managerială
, 	

, 	
        (2) 

Unde indicele suplimentar vrs indică asumpţia unei tehnologii cu randamente 
de scară variabile, iar indicele crs denotă randamentele constante de scară. 
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Eficienţa de scară =  

, 	 / , 	

, 	 / , 	

, 	 / , 	

, 	 / , 	
      (3) 

 
Modificările în eficienţa pură sunt datorate în totalitate controlului şi 

rezultatelor obţinute din deciziile manageriale, prin urmare, acest tip de 
eficienţă este denumită şi eficienţa managerială. Din acest punct de vedere, 
ineficienţa apare atunci când se utilizează o cantitate prea mare de inputuri în 
obţinerea unui nivel al outputurilor, rezultatele indicând abilităţi reduse de 
control al costurilor şi de eşec al maximizării veniturilor.  

Nivelul de eficienţă se referă la alegerea scalei de producţie optime în 
termeni legaţi de controlul costului (de exemplu minimizarea costurilor medii). În 
mod tipic, o bancă eficientă va opera cu o tehnologie ce produce randamente 
constante de scară (crs). În cazul în care tehnologia de producţie este caracterizată 
de randamente la scară crescătoare (irs), câştigurile de eficienţă ar putea fi 
obţinute prin creşterea nivelului/cantităţii outputului realizat. Pe de altă parte, 
dacă tehnologia băncii evidenţiază randamente de scală descrescătoare (drs), 
câştigurile de eficienţă ar putea fi obţinute prin reducerea nivelelor de producţie. 

Cea de-a doua componentă a indicelui MI reflectă efectele de inovaţie sau 
modificările tehnologice. Modificările efectelor pe curba frontierei sunt date de 
formula: 

Schimbarea de Frontieră (F.S)
, 	

, 	

, 	

, 	
      (4) 

 
Această formulă descrie modificările pe curba frontierei de eficienţă ca o 

medie geometrică a curbei frontierei la , 	 evaluată ca raport al eficienţei 
, 	 cu privire la perioada t şi perioada t+1 ale frontierei, respectiv curba 

frontierei la , 	 evaluată ca raport al eficienţei , 	 cu privire la 
perioada t şi perioada t+1 ale frontierei. Dacă F.S > 1 DMU0 înregistrează 
progres pe frontiera tehnologică de la perioada t+1 la perioada F.S = 1 şi F.S < 1 
indică lipsa unei modificări, respectiv un regres în termeni de eficienţă. 

Indicele Malmquist este produsul efectului de catching-up şi efectului 
rezultat pe curba frontierei fiind evidenţiat de ecuaţia 5: 

M.I
, 	

, 	

, 	

, 	
         (5) 

Pentru a calcula ecuaţia 5, cele patru funcţii de distanţe sunt calculate prin 
rezolvarea a patru probleme de programare liniară (LP). Deoarece am folosit ca 
metodă de rezolvare DEA cu orientare pe partea de inputuri (în ipoteza în care o 
bancă poate mai uşor să minimizeze cantitatea de input pentru a realiza un nivel 
fixat al outputului), LP sunt: 
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, 	 ,λ          (6) 
s.t 

λ 0 
λ 0 

λ 0 
unde θ este un scalar şi λ este un vector I 1 de constante. Valoarea θ este 
scorul de eficienţă pentru DMUi. X şi Y sunt vectorii de input şi de output, şi x 
şi y reprezintă cantitatea de input consumată şi cantitatea de output generată de 
DMUi.. Celelalte trei probleme de programare liniară (LP) sunt variante ale 
primei. Calcularea componentelor de eficienţă pură şi a componentelor de 
eficienţă de scală presupune încă două probleme de programare liniară, cu 
restricţia de convexivitate N1’λ=1 adăugată fiecărei ecuaţii LP a termenului din 
dreapta sus pentru eficienţa pură şi a termenului din stânga jos pentru 
determinarea scalei (nivelului de eficienţă a MI). 

 
3.3. Date 
 
Studiul de faţă foloseşte un panel echilibrat (balanced panel) de 19 bănci 

comerciale ce acoperă perioada 2006-2011. Eşantionul cuprinde o varietate 
semnificativă de bănci care deţin mai mult de 80% din totalul activelor nete ale 
instituţiilor bancare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul românesc. Setul 
de date este construit folosind situaţiile financiare ale băncilor disponibile 
publicului pe site-ul oficial: contul de profit şi pierdere, bilanţul şi notele 
explicative ale situaţiilor financiare. 

Având în vedere tipul şi sursa datelor, în selectarea băncilor din eşantion 
am pornit de la criteriul informaţiei contabile consistente în timp. Astfel din 
totalul de 42 de bănci comerciale care operează pe teritoriul României au fost 
alese doar acele instituţii care utilizează Standardele Internaţionale de Raportare 
(IFRS) în raportarea informaţiei financiar-contabile. Lista băncilor incluse în 
eşantion este prezentată în anexă (tabelul 1).  

Acest studiu foloseşte trei variabile de ieşire: veniturile din dobânzi, 
valoarea netă a împrumuturilor şi profitului şi trei variabile de intrare: 
cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu personalul şi depozite.  

 
4. Rezultate 
 
Modelele de transformare a productivităţii au fost analizate prin gruparea 

băncilor în trei categorii care evidenţiază factorul mărime şi două categorii care 
ilustrează impactul originii acţionariatului asupra performanţei. 

Am definit categoriile de mărime pornind de la valoarea activelor nete 
totale ale băncilor analizate. În fiecare an al perioadei de analiză, cinci bănci au 
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fost considerate a avea o dimensiune mare având o valoare medie a activelor 
nete cuprinsă între 27,43% şi 7,25%. Băncile de mărime medie sunt acele 
instituţii care au valoarea activelor nete bancare cuprinsă între 6,7% și 2% din 
totalul activelor nete bancare ale sistemului bancar, în timp ce pentru băncile 
mici sunt folosite valori sub 1,9%. Pentru a evalua diferenţele de medie între 
grupele predefinite, s-a realizat un test de tip ANOVA, rezultatele indicând 
realizarea unei clasificări valide (valorile medii ale criteriilor de grupare descriu 
grupuri omogene în interior şi eterogene în exterior). Rezultatele medii pentru 
întreaga perioadă de analiză sunt prezentate în tabelul 2: 

 
Tabelul 2 

Scorurile medii de productivitate pentru perioada 2006-2011 

Tip 
Eficienţă 

managerială(1) 

Eficienţă 
de scară 

(2) 

Efectul catch-
up  

Schimbarea 
de frontieră 

(4) 

TFP 
(5) 

(3)= (1) * (2)
Bănci mari 1.0615 1.1037 1.1778 0.9597 1.0245 
Bănci medii 1.1403 1.0398 1.1725 0.9028 1.0195 
Băncii mici 1.0178 1.1222 1.1415 0.9163 1.0164 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 1.0506 1.0217 1.0734 0.9128 0.9139 
Bănci deţinute de investitori străini 1.0759 1.1050 1.1850 0.9349 1.0427 
Total 1.0716 1.0907 1.1660 0.9312 1.0208 

Sursa: calculele autorilor. 
 
Rezultatele sugerează că în medie, în cei șase ani pe care s-a realizat 

analiza, TFP a crescut cu valori mici. Cea mai ridicată creştere medie a 
productivităţii pentru întreaga perioadă, de 2,45%, a fost înregistrată în cadrul 
băncilor de dimensiune mare. Creşterea productivităţii este explicată de efectul 
de catch-up ce rezultă din creşterea eficienţei economiilor de scară. Eficienţa 
managerială – evidenţiată în abilitatea de optimizare a raportului cheltuieli-
venituri – a crescut cu 6,15% şi este de asemenea responsabilă pentru creşterea 
TFP. Aceste efectele pozitive sunt diminuate de efectul de inovare tehnologică 
– pe frontiera de eficienţă – care prezintă valori mai mici decât 1, ceea ce 
sugerează că de la o perioadă la alta băncile nu reuşesc să adopte noua frontieră 
de eficienţă, irosind cantităţi mari de factori de intrare raportate la cantitatea 
outputurilor realizate. Acest model al creşterii productivităţii este similar pentru 
băncile incluse în grupa băncilor de dimensiune mică. În cazul băncilor 
mijlocii, efectul de catch-up domină de asemenea curba frontierei de eficienţă, 
cu specificarea că această categorie de instituţii bancare beneficiază mai mult de 
eficienţă managerială decât de eficienţă de scară. Poate fi concluzionat că 
băncile mici şi mari îşi optimizează dimensiunea operaţiunilor, efecte pozitive 
ale eficienţei de scală evidenţiind acest aspect. 
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Legat de natura acţionariatului, diferenţa dintre cele două grupe este 
semnificativă. Nu numai că în medie băncile cu capital străin obţin performanţe 
superioare băncilor cu capital autohton, dar modelele de creştere a performanţei 
sunt total diferite. Ca şi grup, băncile din România înregistrează o scădere a 
productivităţii, în timp ce băncile cu acţionari străini înregistrează o creştere 
medie a productivităţii de 4,24%. 

Diferenţele medii obţinute între cele cinci grupe au fost verificate folosind 
testul ANOVA, în vederea obţinerii un test t statistic generalizat al diferenţelor 
dintre grupe (mai mult de două grupe). Valoarea statisticii F obţinută prin intro-
ducerea efectului de catch-up şi al schimbării de frontieră în scopul verificării 
ipotezei existenţei unor diferenţele semnificative între grupe este suficient de 
mare pentru a respinge ipoteze nulă de egalitate a mediilor între grupe.  

Tabelul 3 prezintă un raport mai detaliat în care sunt surprinse modificările 
în termeni de productivitate ce indică creşteri/scăderi faţă de perioada anterioară. 

Pentru prima perioadă analizată, un scor neobişnuit este obţinut de băncile 
medii care realizează o creştere a productivităţii de 22% în 2007 faţă de 2006. 
Această evoluţie favorabilă este explicată în primul rând prin valoarea ridicată a 
eficienţei manageriale, care prezintă o creştere de 55,96% de la un an la altul. 
Putem deci concluziona că în anul 2007 faţă de 2006 băncile de dimensiune 
medie au reuşit să-şi optimizeze structura costuri-venituri obţinând scoruri de 
productivitate mai ridicate. Impactul acestei evoluţii pozitive este însă diminuat, 
pe de o parte, de factorul eficienţă de scală ce prezintă valori mici şi, pe de altă 
parte, de incapacitatea de a atinge frontiera tehnologică din 2006. 

 Pe locul al doilea se clasează grupul reprezentat de băncile mari care 
înregistrează o creştere a productivităţii de 12,33%. În acest caz, justificarea 
pentru creşterea productivităţii este sinonimă cu dimensiunea optimă a firmei. 
Îmbunătăţirea în productivitatea globală a fost generată de creşterea eficienţei 
cu 20,78% prin raportare la scala de eficienţă. 

 Cele mai puţin eficiente bănci au fost băncile mici. În 2007, acestea au 
înregistrat cea mai mare depreciere de aproximativ 10% faţă de 2006. Această 
depreciere este explicată de descreşterea scorurilor de productivitate pentru toţi 
indicii analizaţi. 

Anii 2008-2007 sunt de un interes major din moment ce evidenţiază 
începutul crizei globale financiare. Per ansamblu, scorurile reflectă o depreciere 
în termeni ai TFP, dar îmbunătăţiri generale din punct de vedere a scalei de 
operare. Cele mai productive instituţii bancare sunt băncile mari şi cele mai 
ineficiente sunt băncile mici (cu o pierdere de aproximativ 18% a eficienţei prin 
raportare la anul precedent).  

În 2009 prin raportare la anul 2008, se observă o aprofundare a deprecierii 
existente în perioada precedentă. Astfel, în această perioadă, frontiera ce descrie 
cele mai bune practici este cea care evidenţiază o uşoară îmbunătăţire. Sunt 
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înregistrate scoruri mai mici pentru efectul de catch up, sugerând ineficienţa 
managementului financiar. În acest an, singurul grup care a obţinut creşterea 
productivităţii este cel aferent băncilor mici (aproximativ o creştere a 
productivităţii de 7,30%) 

Anul 2010 prezintă rezultate pozitive. Aceasta este singurul şi unicul an 
când băncile, indiferent de mărimea acestora, raportează creşteri ale producti-
vităţii. Cea mai mare creştere este atribuită băncilor mici (35,17%) explicată de 
creşterea eficienţei de scară. În cazul băncilor mari şi al băncilor de dimensiune 
medie, creşterea productivităţii se datorează activităţii managementului. De 
asemenea, în acest an, frontiera se manifestă ca şi un element de diminuare a 
productivităţii. 

Anul 2011 evidenţiază un declin general al TFP. Chiar dacă sunt realizate 
anumite îmbunătăţiri legate de efectul de catch up, curba frontierei contrabalan-
sează câştigurile prin ilustrarea unei descreşteri a productivităţii de aproape 16%.  

Legat de impactul originii acţionariatului asupra performanţei, eşantionul 
a fost împărţit în bănci autohtone şi bănci străine. Ţinând cont de studiul lui 
Berger (2000), două scenarii alternative pot fi considerate: avantajul 
domeniului autohton – instituţiile bancare cu capital autohton sunt favorizate 
datorită dezeconomiillor organizaţionale legate de operarea şi monitorizarea 
instituţiei (de exemplu confruntări între acţionarii de diferite naţionalităţi, 
costuri ridicate aferente cifrei de afaceri pentru convingerea managerilor să 
lucreze în străinătate sau diferenţe de limbă, culturale, de monedă, de 
reglementare şi de supraveghere); şi ipoteza avantajului global ce evidenţiază 
abilităţi manageriale superioare sau adoptarea unor politici şi proceduri mai 
eficiente pentru băncilor străine care pot duce la diminuarea costurilor şi la 
creşterea veniturilor datorită realizării unor investiţii superioare sau datorită 
unei diversificări mai mari a riscului ce permite băncilor străine să obţină 
rentabilităţi mai mari din investiţii. Ambele ipoteze par plauzibile, dar 
rezultatele sugerează că în cazul sistemului bancar românesc ipoteza avantajului 
global pare a fi mai adecvată. Doar în 2008, băncile autohtone au un scor mai 
mare al TFP decât băncile cu capital străin. Anul 2010 arată că productivitatea 
scade dramatic cu aproximativ 41%, fiind urmată de o redresare în anul 
următor, redresare care trebuie analizată ţinând cont de deprecierea anterioară. 
Chiar dacă, în 2011, băncile autohtone au înregistrat un scor mai mare al TFP 
decât băncile străine, trebuie să considerăm scăderea accentuată din 2010 şi 
faptul că, creşterea productivităţii 0,5% este o compensare modică prin 
comparaţie cu situaţia din anul precedent. 
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Tabelul 3  
Scorurile de productivitate detaliate 

Type 

Modificări 
în 

eficienţă 
pure(1) 

Modificări în 
scală 

(nivelul) de 
eficienţă(2) 

Efectul catch-
up  Curba 

frontierei(4) 

Totalitatea 
factorilor de 

productivitate 
(5) (3)= (1) * (2) 

2007/2006 
Bănci mari 0,9766 1,2078 1,1747 0,9690 1,1233 
Bănci medii 1,5596 0,8793 1,3162 0,9167 1,2200 
Băncii mici 0,9805 0,9720 0,9549 0,9518 0,9056 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 0,9751 0,9819 0,9599 1,0498 1,0035 
Bănci deţinute de investitori străini 1,1871 1,0210 1,1613 0,9244 1,0747 

2008/2007 
Bănci mari 1,0002 1,3956 1,3957 0,8738 1,1249 
Bănci medii 1,1014 1,2890 1,4399 0,7353 1,0132 
Băncii mici 1,3371 1,2743 1,6178 0,5577 0,8252 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 1,4030 1,0504 1,5143 0,7989 1,0934 
Bănci deţinute de investitori străini 1,1185 1,3708 1,5052 0,6740 0,9341 

2009/2008 
Bănci mari 0,8831 0,9434 0,8323 1,0218 0,8423 
Bănci medii 0,8566 0,9753 0,8437 1,1686 0,9770 
Băncii mici 1,0405 0,8046 0,8472 1,4647 1,0730 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 0,9924 0,8468 0,8427 1,1456 0,8720 
Bănci deţinute de investitori străini 0,9363 0,8993 0,8419 1,2822 1,0043 

2010/2009 
Bănci mari 1,2083 1,0642 1,2837 0,7835 1,0374 
Bănci medii 1,2086 1,0460 1,2779 0,8330 1,0425 
Băncii mici 0,9561 1,4228 1,3778 0,9225 1,3517 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 0,9255 1,1502 1,0345 0,5801 0,5956 
Bănci deţinute de investitori străini 1,1305 1,2322 1,3818 0,9148 1,2951 

2011/2009 
Bănci mari 1,0211 1,0000 1,0211 0,9331 0,9541 
Bănci medii 0,9749 1,0093 0,9848 0,8603 0,8446 
Băncii mici 1,0112 1,0419 1,0472 0,8922 0,9416 
Bănci deţinute de investitori autohtoni 0,9570 1,0794 1,0158 0,9897 1,0050 
Bănci deţinute de investitori străini 1,0134 1,0073 1,0223 0,8745 0,8978 

 Sursa: calculele autorilor. 
 
Concluzii 

Chiar dacă putem analiza o literatură vastă care abordează tema 
modificărilor la nivelul productivităţii bancare în ţările dezvoltate, numărul de 
studii care analizează acest fenomen este destul de redus în ţările emergente. 
Cele mai multe studii sunt realizate pe ţări precum Turcia, Malaesia, Taiwan, 
dar şi pe ţări din Europa Centrală şi de Est. Cercetarea actuală aduce o 
completare acestor studii prin furnizarea rezultatelor despre modele de 
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modificare a productivităţii şi creşterea acesteia în cazul sistemului bancar 
românesc în perioadă de turbulenţe financiare. 

Acest studiu se axează pe modalitatea în care acţionariatul străin şi 
dimensiunea instituţiei bancare influenţează modificările TFP. Rezultatele 
evidenţiază dificultăţile legate de evidenţierea unui model liniar de modificare a 
productivităţii consistent pe perioada de analiză considerată (2006-2011).  

Dacă analizăm indicele TFP, alternativ, băncile mari şi băncile de 
dimensiuni reduse reuşesc să obţină cele mai bune scoruri, în timp ce băncile 
mijlocii se situează de cele mai multe ori pe poziţia a doua. De asemenea, în 
cazul băncilor mari şi mici, principala sursă de creştere a productivităţii provine 
din câştigurile obţinute pe scala de eficienţă, în timp ce în cazul băncilor 
mijlocii eficienţa managerială este cea mai importantă. 

Trendul general aferent creşterii productivităţii este unul descrescător, cu 
excepţia anului 2010, când băncile de dimensiuni mici au obţinut cea mai 
ridicată creştere a productivităţii, de 35,17%. Cu toate acestea, această situaţie 
trebuie analizată prin raportarea la valorile anterioare ale TFP, care prezintă o 
scădere cumulată. 

Concluzia studiului este în concordanţă cu cercetările lui Roman şi Şargu 
(2012, p. 12), care arată că în perioada 2007-2009 s-a înregistrat cel mai mare 
declin din punct de vedere al eficienţei, element care poate fi atribuit deteriorării 
condiţiilor macroeconomice ca urmare a crizei financiare şi economice. 

Luând în considerare sursele aferente creşterii de productivitate, 
rezultatele sunt diferite de cele existente în literatura de specialitate, care 
evidenţiază cazul ţărilor dezvoltate. În această situaţie, frontiera este principala 
sursă care explică creşterea TFP. Cu toate acestea, studiul realizat de Deng 
(2011) pe o economie emergentă prezintă concluzii similare cu cercetarea 
actuală. În cazul sistemului bancar românesc, efectul de catch up are influenţa 
cea mai mare. Deoarece scorurile de eficienţă sugerează că în cazul instituţiilor 
bancare care operează pe teritoriul României scala de eficienţă şi eficienţa 
managerială sunt în cea mai mare parte determinate de creşterea productivităţii. 
Raportându-ne la variabile analizate, acest aspect sugerează existenţa unui bun 
management financiar al lichidităţilor (determinat prin raportul dintre 
împrumuturi şi depozite), unui raport bine fundamentat al veniturilor şi al 
cheltuielilor, precum şi o mărime adecvată a cheltuielilor de personal 
coroborată cu o mărime adecvată a operaţiunilor bancare.  

Mulțumiri 
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cercetarea economică interdisciplinară la nivel european”. 
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Anexă	
Tabelul 1 

Lista băncilor incluse în eşantion pentru perioada 2006-2011 
1 Alpha Bank 11 Eximbank 
2 Banca Carpatica 12 Marfin Bank 
3 Banca Comercială Română 13 Otp bank 
4 Banca Italo-Romena 14 Piraeus Bank  
5 Banca Românească 15 ProCredit 
6 Banca Transilvania 16 Raiffeisen 
7 BRD-Groupe Societe Generale  17 Romanian International Bank 
8 CitiBank Romania 18 Unicredit Tiriac 
9 Credit Europe Bank  19 Volksbank 
10 Emporiki Bank     

 
Tabelul 2 

Statistica descriptivă a elementelor analizate (valori exprimate în mii RON) 
  Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Bănci mari 

Împrumuturi 30 21,000,000 13,300,000 5,510,000 48,000,000 
Depozite 30 24,400,000 16,300,000 5,700,000 59,700,000 
Venituri din dobânzi 30 2,650,000 2,080,000 499,000 8,500,000 
Cheltuieli cu dobânzile 30 1,290,000 1,150,000 136,000 4,880,000 
Cheltuieli de personal 30 509,000 255,000 94,400 1,130,000 
Profit 30 548,000 454,000 109,000 1,950,000 

Bănci medii 

Împrumuturi 30 7,300,000 4,200,000 1,290,000 15,600,000 
Depozite 30 6,410,000 5,040,000 1,060,000 19,500,000 
Venituri din dobânzi 30 680,000 349,000 91,900 1,320,000 
Cheltuieli cu dobânzile 30 395,000 216,000 42,000 775,000 
Cheltuieli de personal 30 110,000 36,800 32,900 176,000 
Profit 30 32,700 107,000 -404,000 185,000 

Bănci mici 

Împrumuturi 48 1,310,000 650,000 237,000 2,690,000 
Depozite 48 1,520,000 1,140,000 103,000 4,920,000 
Venituri din dobânzi 48 183,000 118,000 26,600 433,000 
Cheltuieli cu dobânzile 48 100,000 83,600 10,400 319,000 
Cheltuieli de personal 48 47,000 30,600 4,464 95,600 
Profit 48 18,700 53,200 -77,600 162,000 

Bănci cu 
capital 

autohton 

Împrumuturi 18 4,500,000 3,630,000 237,000 12,800,000 
Depozite 18 4,920,000 4,180,000 103,000 15,400,000 
Venituri din dobânzi 18 524,000 418,000 26,600 1,580,000 
Cheltuieli cu dobânzile 18 284,000 237,000 11,200 925,000 
Cheltuieli de personal 18 137,000 124,000 7,934 506,000 
Profit 18 99,700 161,000 -56,800 613,000 

Bănci cu 
Bănci cu 

capital străin 

Împrumuturi 90 9,250,000 11,800,000 315,000 48,000,000 
Depozite 90 10,100,000 14,100,000 196,000 59,700,000 
Venituri din dobânzi 90 1,110,000 1,630,000 27,600 8,500,000 
Cheltuieli cu dobânzile 90 559,000 854,000 10,400 4,880,000 
Cheltuieli de personal 90 206,000 256,000 4,464 1,130,000 
Profit 90 184,000 365,000 -404,000 1,950,000 
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