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Metodologia prezentată în această lucrare nu reprezintă poziția oficială a autorității macroprudențiale din România
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ultima perioadă de acest subiect.

Cuprins
Rezumat

7

1. Cadrul european pentru implementarea
amortizorului anticiclic de capital și abordarea României –
Recomandarea CERS și experiența altor state membre

9

2. Metodologia de implementare a amortizorului
anticiclic de capital în România
2.1. Indicatorul Basel și indicatorul adițional
2.2. Identificarea ciclului creditării/perioadelor de creștere excesivă
2.3. Indicatorii suplimentari pentru identificarea episoadelor
de creștere excesivă a creditării
2.4. Indicatori structurali
2.5. Metode de agregare a indicatorilor privind riscul sistemic ciclic
3. Metodologia privind decizia de menținere, reducere
sau eliberare completă a amortizorului anticiclic de capital
3.1. Indicele Compozit de Risc Sistemic (ICRS) pentru piețele financiare
din România
3.2. Utilizarea informațiilor din structura la termen a randamentelor
titlurilor de stat
3.3. Evaluarea condițiilor din piața monetară interbancară
3.4. Analiza predictibilității ciclului financiar pe baza ciclului economic

14
14
17
23
27
28

31

32
37
39
40

4. Concluzii

49

Bibliografie
Anexa 1
Anexa 2

51
55
58

Rezumat
Comportamentul prociclic al sistemului financiar a fost identificat drept o sursă
importantă de risc sistemic care a contribuit la amplificarea efectelor negative ale
crizei financiare globale din anul 2008. Prin urmare, limitarea episoadelor de creștere
excesivă a creditării a devenit un obiectiv central în definirea cadrului politicii
macroprudențiale la nivel internațional. Analizând dinamica ciclurilor financiare,
decidenții de politici au ajuns la un consens privind necesitatea introducerii unui
instrument pentru acumularea unor rezerve de capital în perioadele de expansiune
a creditării, care pot fi utilizate în cazul unui episod de contracție pentru a evita
întreruperea procesului de intermediere financiară. Pornind de la considerațiile
inițiale formulate în cadrul Băncii Reglementelor Internaționale (BRI), experiența
implementării amortizorului anticiclic de capital (CCyB) a cunoscut o dezvoltare
impresionantă pe măsură ce fiecare autoritate macroprudențială a ajustat
metodologia de calibrare pentru a reflecta caracteristicile specifice sectorului
financiar pe care îl supraveghează. În acest context, având în vedere faptul că anul
2020 marchează împlinirea unui deceniu*1de la publicarea cadrului de reglementare
Basel III, lucrarea de față realizează o sinteză a implementării instrumentului, atât
în România, cât și în alte state membre ale UE, punând accent pe: (i) operaționalizarea
cadrului de analiză, (ii) metodologia de implementare a amortizorului anticiclic de
capital și (iii) menținerea, reducerea sau eliberarea completă a amortizorului.
Cuvinte-cheie: stabilitate financiară, politică macroprudențială,
amortizor anticiclic de capital
Coduri de clasificare JEL: E58, G21, G28

*
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Comitetul de la Basel a publicat documentul Basel III: „A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking
Systems”, în decembrie 2010.
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1. Cadrul european pentru
implementarea amortizorului
anticiclic de capital și abordarea
României – Recomandarea CERS
și experiența altor state membre
Amortizorul anticiclic de capital (countercyclical capital buffer, CCyB) este unul dintre
instrumentele macroprudențiale implementate la nivel european și vizează asigurarea
îndeplinirii obiectivului intermediar al politicii macroprudențiale cu privire la
reducerea şi prevenirea creșterii excesive a creditării și îndatorării.
Acest instrument macroprudențial a fost introdus prin pachetul legislativ1 CRD IV2/
CRR3 şi este unul dintre instrumentele recomandate de Comitetul European pentru
Risc Sistemic (CERS)4. În plus, CERS a emis o recomandare cu privire la procedura
de operaționalizare a acestui instrument, respectiv Recomandarea CERS/2014/1
cu privire la orientări privind stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.
Transpunerea Directivei 2013/36/UE (CRD IV) în legislația națională s-a realizat prin
Regulamentul BNR nr. 5/20135 și Regulamentul CNSM nr. 2/20176.
Scopul principal al amortizorului anticiclic de capital este creșterea rezilienței
sectorului bancar relativ la pierderile potențiale induse de o creștere excesivă a
creditării și poate contribui în mod indirect la netezirea ciclului de credit. Activarea
acestui instrument și constituirea rezervei de capital sunt recomandate în perioada
de expansiune a creditului, iar eliberarea rezervei de capital în perioada de
contracție, cu scopul de a ajuta instituțiile de credit să absoarbă pierderile, prevenind
în același timp efectele adverse asupra economiei reale. Cerința aferentă CCyB poate
reprezenta până la 2,5 la sută din activele ponderate la risc și se calibrează în trepte
de 0,25 puncte procentuale sau multipli ai acestei valori. Eliberarea poate fi, de
asemenea, una graduală, atunci când perioada de contracție a ciclului financiar nu
coincide cu materializarea riscurilor.

1

Amortizorul anticiclic de capital este definit în cadrul art. 135-140 din CRD IV.

2

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea
instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

3

Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale
pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

4

Recomandarea CERS/2013/1 privind obiectivele intermediare şi instrumentele politicii macroprudențiale, subrecomandarea
B privind selectarea instrumentelor macroprudențiale.

5

Secțiunea privitoare la CCyB se regăsește în cadrul Titlului IV, Capitolul III, din cadrul Regulamentului BNR nr. 5/2013.

6

Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de
aplicare a acestor instrumente.
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Amortizorul anticiclic de capital poate fi implementat atât separat, cât și în combinație
cu alte instrumente, în contextul în care eficacitatea acestuia este redusă în adresarea
unor riscuri specifice generate de creditarea sectorului real. La nivel european există
o serie de instrumente recomandate de către CERS, care pot fi definite şi calibrate
astfel încât să vizeze diminuarea unor riscuri specifice ale pieței creditului, precum:
(i) cerințele de capital la nivel sectorial, (ii) efectul de pârghie macroprudențial,
(iii) plafonarea raportului împrumuturi/garanții (LTV) sau a (iv) raportului împrumuturi/
venituri (LTI) și serviciul datoriei/venituri (DSTI). Spre deosebire de acestea, CCyB are
un scop general, iar impactul său asupra economiei nu este unul imediat, având în
vedere că decizia de constituire a unor rezerve suplimentare de capital intervine în
general în perioade în care capitalul este accesibil (Caruana, 2010).
La nivelul Uniunii Europene, principalele direcții privind implementarea CCyB sunt
stabilite prin Recomandarea CERS/2014/1. Aceasta este împărțită în patru
subrecomandări, subrecomandarea A enunțând principiile care stau la baza
implementării instrumentului macroprudențial (Tabel 1.1).
Tabel 1.1. Principiile implementării amortizorului CCyB
A(1)

deciziile referitoare la CCyB trebuie să aibă drept scop protejarea sistemului bancar de pierderile
asociate componentei ciclice a riscului sistemic și să asigure o ofertă sustenabilă de creditare
către economia reală

A(2)

abaterea ponderii creditului în PIB de la tendința sa pe termen lung este definită ca fiind punctul
de pornire comun al procesului decizional din fiecare stat membru, însă autoritățile desemnate
ar trebui să țină cont și de alte informații calitative și cantitative relevante

A(3)

în vederea calibrării nivelului CCyB, autoritățile desemnate ar trebui să evalueze informațiile
cuprinse în abaterea ponderii creditului în PIB și în oricare alte variabile relevante sau modele
care combină variabile

A(4)

eliberarea amortizorului, promptă sau graduală, trebuie să aibă loc în funcție de gradul de
materializare a riscurilor

A(5)

autoritățile desemnate trebuie să-și dezvolte o strategie clară de comunicare a deciziilor
referitoare la CCyB, coordonată cu celelalte autorități desemnate și cu CERS

A(6)

reciprocitarea ratelor CCyB trebuie să reprezinte o regulă generală, pe lângă acordurile obligatorii
de reciprocitate prevăzute de legislația Uniunii

A(7)

autoritățile desemnate trebuie să aibă în vedere faptul că amortizorul anticiclic de capital face
parte dintr-un set de instrumente macroprudențiale și trebuie să analizeze când folosesc izolat
acest instrument, când folosesc alte instrumente în locul său și când combină amortizorul cu
alte instrumente

Sursa: CERS

Fiecare dintre principiile enunțate mai sus este dezvoltat în subrecomandările:
B – Orientări cu privire la măsurarea și calcularea abaterii ponderii creditului în PIB,
calcularea ratei de referință a amortizorului și referențialul pentru amortizoare,
C – Orientări cu privire la variabilele care indică acumularea de riscuri la nivelul
sistemului asociată cu perioadele de creștere excesivă a creditării și D – Orientări
privind variabilele care indică faptul că amortizorul trebuie menținut, redus sau
eliberat în întregime.
În luna mai 2019, CERS a publicat prima evaluare a modului de implementare a
Recomandării 2014/1 de către statele membre și Banca Centrală Europeană (BCE).
Potrivit rezultatelor evaluării (Tabel 1.2), România a primit calificativul maxim
(Fully Compliant), atât la nivelul întregii Recomandări, cât și pentru subrecomandările
10
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A, B și C. Pentru subrecomandarea D, România, ca și o mare partea a statelor
europene, a primit calificativul Sufficiently Explained, întrucât nivelul CCyB se situa
la zero la sută la momentul raportării și, de aceea, metodologia de reducere sau
eliberare a amortizorului nu fusese încă stabilită.
Tabel 1.2. Rezultatele evaluării modului de implementare a Recomandării CERS/2014/1 la nivel european*

Total
Pondere

Subrecomandarea
A

Subrecomandarea
B

Subrecomandarea
C

Subrecomandarea
D

30%

30%

20%

20%

Austria

FC

FC

FC

LC

FC

Belgia

LC

FC

PC

LC

FC

Bulgaria

FC

FC

FC

FC

SE

Croația

FC

FC

FC

FC

FC

Cipru

FC

FC

FC

LC

SE

Cehia

FC

FC

FC

FC

FC

Danemarca

FC

FC

FC

FC

FC

Estonia

FC

FC

FC

LC

SE

Finlanda

FC

FC

LC

FC

FC

Franța

FC

FC

LC

FC

FC

Germania

FC

FC

FC

LC

FC

Grecia

FC

FC

FC

LC

SE

Ungaria

FC

FC

FC

FC

FC

Irlanda

FC

FC

FC

FC

FC

Italia

FC

FC

FC

FC

SE

Letonia

FC

FC

FC

LC

SE

Lituania

FC

FC

FC

FC

SE

Luxemburg

FC

FC

FC

PC

FC

Malta

FC

FC

FC

LC

SE

Olanda

FC

FC

FC

LC

FC

Polonia

FC

FC

FC

FC

FC

Portugalia

FC

FC

FC

FC

FC

România

FC

FC

FC

FC

SE

Slovacia

FC

FC

FC

LC

SE

Slovenia

LC

FC

PC

FC

SE

Spania

FC

FC

FC

FC

FC

Suedia

FC

FC

FC

FC

LC

Marea Britanie

FC

FC

FC

FC

FC

Subrecomandarea A

Subrecomandarea B

Subrecomandarea C

Subrecomandarea D

40%

30%

30%

FC

FC

FC

BCE

Total
FC

N/A

* FC – Fully Compliant, LC – Largely Compliant, PC – Partially Compliant, MC – Materially Non-compliant, NC – Non-compliant, SE – Sufficiently Explained,
IE – Insufficiently Explained
Sursa: CERS – Summary Compliance Report – “ESRB Recommendation on Guidance for Setting Countercyclical Buffer Rates (ESRB/2014/1)”, mai 2019
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O parte dintre statele membre au întâmpinat dificultăți în a se conforma cu prevederile
subrecomandării C, care indică o serie de variabile de interes pe care autoritățile
desemnate ar trebui să le urmărească în fundamentarea deciziilor privind rata CCyB.
Recomandarea CERS privind calibrarea amortizorului anticiclic de capital prevede
următoarea metodologie standard de stabilire a ratei amortizorului:

Dacă

unde: GAP reprezintă deviația de la tendința pe termen lung a creditului în PIB
măsurată utilizând filtrul Hodrick-Prescott cu parametrul de netezire corespunzător
unui ciclu financiar lung.
Calibrarea amortizorului anticiclic de capital la un nivel mai mare de 0 (zero) la sută
este relativ recentă, începând cu anul 2018 (Grafic 1.1). O intensificare a utilizării
instrumentului printre statele europene se remarcă începând cu sfârșitul anului 2019
sau cu anul 2020.
Grafic 1.1. Ratele aplicabile la nivel European ale amortizorului anticiclic de capital*
Țara
Belgia
Bulgaria
Bulgaria
Cehia
Cehia
Cehia
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Franța
Franța
Germania
Islanda
Islanda
Irlanda
Lituania
Luxemburg
Norvegia
Norvegia
Slovacia
Slovacia
Suedia
Marea Britanie

Rata amortizorului
CCyB (%)
0,50
0,50
1,00
1,50
1,75
2,00
1,00
1,50
2,00
0,25
0,50
0,25
1,75
2,00
1,00
1,00
0,25
2,00
2,50
1,50
2,00
2,50
1,00

Aplicabil
începând cu
01.07.2020
01.10.2019
01.04.2020
01.07.2019
01.01.2020
01.04.2020
30.09.2019
30.06.2020
30.12.2020
01.07.2019
02.04.2020
01.07.2020
29.06.2019
01.02.2020
05.07.2019
30.06.2019
01.01.2020
31.12.2017
31.12.2019
01.08.2019
01.08.2020
19.09.2019
28.11.2018

0% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50%
* statele conturate cu portocaliu au anunțat că urmează să implementeze o rată pozitivă a CCyB sau să o crească în perioada următoare

Sursa: CERS

Se observă însă că numai în cazul a cinci dintre cele 14 state care au decis
implementarea unei rate diferite de zero la sută a amortizorului anticiclic de capital,
respectiv Cehia, Danemarca, Suedia, Franța și Slovacia, indicatorul Basel7, recomandat
de CERS, s-a situat cel puțin o dată peste pragul de semnal recomandat (de 2 puncte
procentuale) la momentul anunțării deciziei de implementare a CCyB. De asemenea,
Finlanda a decis să mențină nivelul instrumentului macroprudențial la nivelul de
zero la sută, deși nivelul indicatorului Basel a depășit valoarea de semnal (Grafic 1.2).
7

12

Subrecomandarea B, punctul 1. Detalii cu privire la modul de calcul al acestui indicator se regăsesc în secțiunile următoare.
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Grafic 1.2. Indicatorul Basel și nivelul amortizorului anticiclic de capital
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Sursa: CERS – „A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2018”

Grafic 1.3. Stabilirea ratelor amortizorului
anticiclic de capital de către statele membre
ale UE
utilizarea exclusivă a indicatorului Basel
în stabilirea CCyB
utilizarea unui indicator
adițional în stabilirea CCyB

Sursa: CERS

Conform Recomandării CERS8,
atunci când autoritățile desemnate
decid adoptarea unei metodologii
diferite de cea standard pentru
măsurarea abaterii ponderii creditului
în PIB față de tendința pe termen
lung, pentru a reflecta mai bine
elementele specifice ale economiei
naționale și ale sistemului financiar,
se recomandă publicarea trimestrială
a rezultatelor.
Astfel, majoritatea statelor membre
ale Uniunii Europene au optat
pentru calcularea unui indicator
adițional în stabilirea nivelului optim
al amortizorului anticiclic de capital
(Grafic 1.3).

Indicatorul adițional a semnalat necesitatea introducerii unei rate pozitive a CCyB
sau a creșterii acesteia numai în cazul a patru state membre, respectiv Belgia, Cehia,
Norvegia și Slovacia. Totuși, spre deosebire de indicatorul Basel, depășirea pragului
de semnal de către indicatorul adițional a atras după sine o creștere a ratei CCyB de
fiecare dată.
În cazul tuturor celorlalte state, pentru care pragul de semnal nu a fost atins de
indicatorul Basel sau de indicatorul adițional, decizia de implementare a fost
fundamentată de creșterea riscurilor dinspre creditarea sectorului real, în special
dinspre creditarea populației şi/sau creditarea ipotecară. Astfel, se observă un nivel
8
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relativ eterogen al măsurilor macroprudențiale anticiclice, bazate pe evoluția ciclurilor
financiare în statele membre, dar și pe diversitatea indicatorilor și a metodologiilor
alternative specifice implementate de acestea.

2. Metodologia de implementare
a amortizorului anticiclic de capital
în România
2.1. INDICATORUL BASEL ȘI INDICATORUL ADIȚIONAL
Metodologia recomandată de CERS presupune o abordare de tip guided discretion și
pornește de la ipoteza unor cicluri financiare lungi (de 4 ori mai lungi comparativ cu
ciclul economic), bazată pe evidențele empirice furnizate de către statele dezvoltate.
Astfel, Recomandarea CERS consideră indicatorul standard drept punct de început
pentru ghidarea deciziilor privind ratele amortizoarelor anticiclice de capital, mai ales
în etapa de acumulare a vulnerabilităților. Cu toate acestea, autoritățile desemnate
sunt încurajate să țină seama de alte informații disponibile, calitative și cantitative,
care să reflecte elementele specifice naționale, atunci când evaluează riscul ciclic la
nivelul întregului sistem și stabilesc rata adecvată a amortizorului anticiclic de capital.
Autoritatea competentă din fiecare stat membru va utiliza un indicator de identificare
a creșterii excesive a creditării în sens larg ca reper în fundamentarea deciziei de
implementare şi recalibrare a CCyB, respectiv indicatorul Basel. Acesta este definit ca
abaterea ponderii creditului în PIB (denumită în continuare deviație) de la tendința sa
pe termen lung determinată folosind filtrul Hodrick-Prescott, printr-o metodă recursivă
(unilateral) şi cu un parametru de netezire (lambda) de 400 000. Metodologia filtrului
Hodrick-Prescott și alegerea parametrului de netezire sunt detaliate în Caseta 1.
Caseta 1. Metode statistice de estimare a componentei ciclice a creditării
Filtrul Hodrick-Prescott este un instrument statistic standard utilizat în
macroeconomie pentru stabilirea tendinței unei variabile de-a lungul ciclurilor
economice. O serie de timp poate fi definită astfel:
								 (1)
unde: este tendința, iar reprezintă componenta ciclică. Tendința este estimată
prin minimizarea următoarei funcții:
			

14
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unde: este momentul la care se face estimarea pentru o serie de timp pentru
care avem informații pentru perioada de la la , iar reprezintă parametrul de
netezire.
Valoarea parametrului de netezire a fost stabilită de către Hodrick şi Prescott (1980)
pentru estimarea tendinței în cazul ciclului economic, a cărui durată este cuprinsă
între 1 an și 8 ani. Astfel, pentru serii de date cu frecvență trimestrială, nivelul acestui
parametrul de netezire este de 1 600, acesta fiind definit astfel:
								 (3)
În cazul ciclului financiar, evidențele empirice, în special ale celor dezvoltate pe
baza datelor din țările dezvoltate (Drehmann et al., 2010), au arătat că ciclurile
financiare au o durată de până la 4 ori mai mare decât cea a ciclului economic.
Estimarea tendinței pe termen lung a unui ciclu financiar, în aceste condiții,
implică ajustarea parametrului de netezire. Ravn și Uhlig, în 1997 şi 2002 propun
următoarea relație pentru ajutarea parametrului de netezire în funcție de frecvența
datelor (trimestrial, anual, lunar) sau durata ciclului (de 2, 3, 4 ori lungimea ciclului
economic):
									 (4)
unde: reprezintă valoarea standard a parametrului pentru un ciclu economic
(respectiv 1 600), este un indicator al frecvenței (exprimat ca raport între unități
de timp într-un trimestru) sau al duratei ciclului (calculat ca durata ciclului raportată
la durata unui ciclul economic standard), iar este stabilit la valoarea de 4 de către
Ravn și Uhlig (1997).
Astfel, valorile parametrului de netezire calculate pentru ciclul financiar de
Drehmann et al. în 2010 sunt următoarele:
Durata ciclului financiar
relativ la ciclul economic ( )

Valoarea parametrului
de netezire ( )

1

1 600

2

25 000

3

125 000

4

400 000

Filtrul Hodrick-Prescott poate fi estimat prin două metode: recursiv (unilateral)
sau bilateral. Diferența dintre acestea constă în setul de date utilizat pentru
determinarea tendinței pe termen lung. Astfel, în cazul metodei recursive sunt
folosite doar informațiile disponibile la fiecare moment, în timp ce pentru filtrul
bilateral se folosește întregul set de date. Avantajul utilizării filtrului unilateral constă
în faptul că rezultatele pot fi folosite pentru realizarea unei analize în timp real
a capacității de predicție a deviației de la tendința pe termen lung pentru seria de
timp analizată.
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Utilizarea filtrului HP pentru identificarea ciclurilor are o serie de limitări, precum:
(i) rezultatele sunt sensibile la lungimea şi calitatea datelor utilizate şi pot fi
problematice pentru seriile de timp scurte şi (ii) estimările de la începutul perioadei
au un grad ridicat de eroare, astfel trebuie făcut un compromis între numărul de
observații minim necesar pentru calcularea tendinței pentru perioada de început a
seriei și păstrarea unui număr suficient de observații pentru calcularea deviației.
În cazul României, pentru operaționalizarea CCyB au fost derulate următoarele etape:
(A) calculul deviației de la tendința pe termen lung a indicatorului standard (creditul
în sens larg9 raportat la PIB) și analiza necesității calculului unui indicator alternativ,
(B) identificarea indicatorilor suplimentari pentru semnalarea perioadelor de creștere
excesivă a creditării și (C) analiza indicatorilor structurali.
Procesul de operaționalizare a amortizorului este redat în Figura 2.1. Pornind de
la evidențele empirice care arată că o creștere excesivă a creditării poate avea
implicații negative asupra stabilității sistemului financiar, în analiza derulată
pentru implementarea amortizorului CCyB se face distincția între două praguri de
semnalizare a unei creșteri a creditării generatoare de riscuri. Cele două praguri
propun o distincție între perioadele de creştere puternică, respectiv de creștere
excesivă a creditării, astfel: (a) pragul de alertă asigură identificarea perioadelor de
creştere puternică, semnalând acumularea de vulnerabilități, iar (b) pragul de semnal
permite identificarea perioadelor de creştere excesivă a creditării și fundamentează
decizia de activare a CCyB. Având în vedere scopul preventiv al instrumentului, dar
și perioada îndelungată de timp necesară pentru implementare, această abordare
permite identificarea timpurie a vulnerabilităților și complementarea amortizorului cu
alte măsuri macroprudențiale.
Figura 2.1. Operaționalizarea amortizorului anticiclic de capital (CCyB)
Interval
de alertă

Interval
de semnal

Prag de alertă

Creștere
excesivă

Criză
financiară

Prag de semnal
Decizie privind implementarea
și/sau creșterea
ratei CCyB

Sursa: BNR

9

16

Decizia de
implementare
a CCyB

Perioadă de
implementare
a CCyB

Decizie privind
eliberare a CCyB

Perioadă de
menținere
a CCyB

Creditul în sens larg este definit din perspectiva debitorilor companii nefinanciare și populație cuprinzând: creditul de la
instituțiile de credit (inclusiv creditele externalizate) și instituțiile financiare nebancare (IFN) și datoria externă financiară
(creditul de la instituții financiare nerezidente).
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2.2. IDENTIFICAREA CICLULUI CREDITĂRII/PERIOADELOR
DE CREȘTERE EXCESIVĂ
2.2.1. Ciclul financiar la nivel internațional
Studiile care se concentrează pe identificarea ciclului financiar se disting în două
mari categorii în funcție de definiția utilizată: (i) într-o viziune largă, ciclul financiar
înglobează dinamica întregului sector financiar și, prin urmare, dinamica acestuia este
constituită din mai multe componente care surprind evoluția unor segmente, precum
piața de capital (spre exemplu, cotațiile acțiunilor și obligațiunilor) sau piața imobiliară
(prețurile pieței imobiliare rezidențiale sau comerciale), și (ii) într-o viziune îngustă,
ciclul financiar se identifică cu ciclul creditului10 (în acest caz, utilizându-se în general
o definiție acoperitoare a creditului total din economie, acordat atât de instituții
financiare, cât și alte tipuri de credite provenite din afara sectorului). În cazul ciclului
financiar bazat exclusiv pe credit, relevanța sa este demonstrată în cazul economiilor
în care sistemul financiar este în curs de dezvoltare, fiind dominat de sectorul bancar,
piețele financiare jucând un rol minor în finanțarea economiei reale, cum este cazul
economiilor din regiunea central și est-europeană (CEE).
Un alt subiect intens dezbătut în literatura de specialitate se referă la lungimea
ciclului financiar, un element important și pentru implementarea cadrului politicii
macroprudențiale pentru îndeplinirea obiectivului intermediar privind limitarea
creșterii excesive a creditării, respectiv a amortizorului anticiclic de capital (CCyB).
Recomandarea CERS 2014/1 indică utilizarea unui model care captează componenta
pe termen lung a raportului dintre creditul total și PIB, cuprinsă între 8 ani și 30 de ani,
lăsând la latitudinea statelor membre opțiunea de a monitoriza și indicatori adiționali.
Prin urmare, numeroase studii recente s-au concentrat pe măsurarea lungimii
optime a ciclului financiar, în special în statele din regiunea CEE în care eșantionul
de date limitat privind evoluția sistemului financiar induce un grad relativ ridicat de
incertitudine estimărilor.
Drehman, Borio și Tsatsaronis (2012) se concentrează asupra componentei pe termen
mediu a ciclului financiar și demonstrează utilitatea acesteia în semnalarea acumulării
unor vulnerabilități cu potențial sistemic. De asemenea, autorii arată faptul că, în
general, pentru țările cu eșantioane reprezentative de date statistice, ciclul financiar
este mult mai lung decât cel economic.
Dintre studiile care analizează comportamentul ciclului creditului în regiunea central
și est-europeană, Altăr, Kubinschi și Barnea (2017) utilizează un set de date pentru
13 state europene și utilizează tehnici bazate pe funcții wavelet pentru a evalua
caracteristicile ciclice ale seriilor de timp. Rezultatele sunt similare altor studii empirice
în ceea ce privește lungimea ciclurilor aferentă statelor din vestul Europei, pentru care

10
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lungimea optimă este în multe cazuri de peste 20 de ani, în timp ce pentru statele din
regiunea CEE durata medie este în jur de 10 ani. De asemenea, în ceea ce privește
sincronizarea ciclurilor financiare, se observă legături strânse între unii membri ai zonei
euro cu relații economice și financiare strânse. Totuși, rezultatele trebuie interpretate cu
precauție, în special pentru statele CEE, având în vedere lungimea limitată a seriilor de
timp (majoritatea începând din anul 2000) pentru formularea unor concluzii relevante
statistic privind existența unor cicluri pe termen mediu și lung.
Un studiu recent realizat de Schüler, Hiebert și Peltonen (2015) utilizează o metodologie
inovativă pentru a identifica frecvențele comune ale unui set de indicatori financiari
și construiește ciclul financiar pentru un set de 13 state membre ale UE pe un interval
cuprins între 1970 și 2013. Concluziile studiului arată faptul că: (i) durata ciclurilor
financiare este mai mare decât cele economice (în medie 13 ani, cu o dispersie de
4,2 ani), (ii) concordanța între ciclurile financiare și economice este una parțială (două
treimi din eșantionul analizat) și (iii) un grad similar de concordanță se observă între
ciclurile financiare, dar eterogenitatea este una ridicată.
Analizând evoluția ciclului financiar, măsurat ca deviație de la tendința pe termen
lung a raportului dintre stocul creditelor și PIB, se observă că în majoritatea statelor
UE în perioada premergătoare crizei financiare se conturase un episod de creștere
excesivă a creditării (Grafic 2.1, a și b). În cazul statelor din regiunea CEE, dezvoltarea
sistemului financiar și intrarea pe piață a unor sucursale și filiale aparținând unor
grupuri financiare din vestul Europei, precum și încheierea procesului de liberalizare
a contului de capital sau aderarea la Uniunea Europeană au contribuit semnificativ
la intrările semnificative de capital înregistrate în perioada premergătoare crizei
financiare globale11.
Grafic 2.1. Deviația de la tendința pe termen lung (indicator standard) a raportului
dintre volumul creditelor în PIB (credit-to-GDP gap)
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Sursa: CERS
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În cazul României, Neagu, F., Tatarici, L. și Mihai, I. (2015) ajung la o concluzie similară privind impactul intrărilor de capital
asupra creșterii creditării sectorului privat.
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Utilizând un eșantion de peste 50 de ani pentru state precum SUA, Canada, Japonia
sau Elveția (Grafic 2.2), se poate observa o dinamică similară, în cazul în care
este extrasă componenta cu frecvență joasă a ciclului financiar (pentru izolarea
componentei ciclice se pornește de la ipoteza unui ciclu financiar de 4 ori mai
lung decât cel de afaceri). Analiza evidențiază 3 episoade importante: (i) perioada
1965-1985, în care, cu excepția Elveției, țările au înregistrat o dinamică apropiată
de potențial, urmată de (ii) perioada 1985-1990, marcată de un episod de creștere
excesivă generalizată și urmată de o contracție a creditului (perioadă caracterizată
de crize financiare multiple la nivel global, precum criza financiară din Rusia
din anul 1998, sau episodul Dot-com bubble de la începutul anilor 2000, din
SUA), respectiv (iii) perioada premergătoare crizei financiare globale din 2008
și conturarea unui fenomen de dezintermediere financiară în majoritatea
economiilor avansate și emergente. Prin urmare, există premise pentru conturarea
ideii unui ciclu financiar global, cu o periodicitate ridicată, în conformitate cu
rezultatele analizelor BRI.
Grafic 2.2. Deviația de la tendința pe termen lung (indicator standard) a raportului dintre
volumul creditelor și PIB (credit-to-GDP gap) la nivel internațional (baza de date BRI)
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Dacă la începutul anilor 2000 țări membre ale zonei euro, precum Germania, Franța,
Belgia sau Austria, înregistrau un raport între volumul total al creditelor și PIB de
peste 100 la sută (cu o medie a zonei euro de 121,5 la sută), în regiunea central și
est-europeană intermedierea financiară consemna un nivel redus (în Ungaria raportul
era de 53 la sută, în Polonia de 37,5 la sută, iar în România era de sub 20 la sută). În
acest context, fenomenul de catching-up prin care au trecut sectoarele financiare
din regiune a contribuit decisiv la conturarea unei perioade de creștere excesivă a
creditării. În plus față de acest fenomen, în regiunea CEE o pondere semnificativă
a creditelor a fost acordată în valută, ceea ce, odată cu declanșarea crizei financiare
și deprecierea monedelor din regiune, a accentuat contracția ciclului financiar,
îndeosebi în țări precum România și Ungaria.
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În ceea ce privește identificarea unor episoade comune de creștere excesivă a creditării
care pot oferi semnale privind conturarea unui ciclu financiar la nivel european, se
observă că majoritatea statelor membre, cu excepția Germaniei și, în mai mică măsură,
Austriei, au parcurs un astfel de episod în perioada 2008-2010 (Grafic 2.1), în care criza
financiară globală a dus la apariția unei perioade de contracție a ciclului financiar. În
plus, în cazul statelor dezvoltate se poate identifica un episod suplimentar în perioada
1998-2002, rezultat confirmat și în studiul realizat de Schüler, Hiebert și Peltonen (2015),
care argumentează apariția acestui episod prin creșterile înregistrate pe piețele de
capital, dar și pe piețele imobiliare. Totuși, pentru a putea formula concluzii relevante
privind sincronizarea ciclurilor financiare la nivelul UE, sunt necesare eșantioane de
timp mai lungi, indisponibile în cazul economiilor din regiunea CEE în care sistemele
financiare au cunoscut o dezvoltare importantă după anul 2000.

2.2.2. Ciclul financiar în România
În cazul României, pentru identificarea și caracterizarea ciclului financiar s-a derulat
o analiză mai extinsă, utilizând și indicatori care depășesc sfera indicatorului
Basel. Abordarea a fost justificată de deficiențele identificate cu privire la utilizarea
indicatorului Basel. În primul rând, lipsa unui istoric îndelungat de informații (Gersl și
Seidler, 2011; Detken et al., 2014) ar putea afecta rezultatele analizei și respectiv
calibrarea instrumentului prin generarea unui bias de subestimare a rezultatelor
în perioadele post-criză. Totodată, prin dependența indicatorului, nu doar de evoluțiile
sistemului financiar (creditul), dar și de cele ale PIB, se pot înregistra diferențe datorită
reevaluărilor înregistrate pentru estimările PIB. În plus, rezultatele sunt sensibile la
stabilirea parametrului de netezire specific filtrului Hodrick-Prescott (lambda), cu un
impact direct asupra ratei amortizorului anticiclic (Giese et al., 2014).
Astfel, pentru a identifica lungimea ciclului financiar a fost utilizată metodologia de
datare a ciclurilor propusă de Bry și Boschan (1971) și actualizată de Harding și Pagan
(2002). Metodologia interpretează ciclul prin existența a două stări: expansiune
și contracție, iar pentru identificarea acestora sunt căutate punctele de inflexiune
prin impunerea următoarelor constrângeri în cazul unui ciclu de dimensiune scurtă
(până la 8 ani): (i) fiecare fază a ciclului trebuie să aibă cel puțin două trimestre, iar
un ciclu întreg, cel puțin 5 trimestre, (ii) pragul pentru rata de creștere este de 10,4 la sută
(abordarea standard din literatură) și (iii) sunt considerate ciclurile complete.
Analiza a fost aplicată pentru îndatorarea totală a sectorului privat și pentru raportul
dintre îndatorarea totală și PIB (Tabel 2.1 și Grafic 2.3):
Tabel 2.1. Durata ciclului îndatorării neguvernamentale totale și în structură conform
metodologiei Harding şi Pagan (decembrie 1991 – decembrie 2018)*

20

Contracții (ani)

Expansiune (ani)

Îndatorare totală

4,4

4,2

Îndatorare companii nefinanciare

3,5

6,4

Îndatorare populație

3,4

6,5
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– continuare –
Contracții (ani)

Expansiune (ani)

Îndatorare totală/PIB

2,8

6,5

Îndatorare companii nefinanciare/PIB

2,8

6,5

Îndatorare populație/PIB

1,3

7,3

Indicatorul Basel

* Durata pentru perioada de expansiune/contracție a fost calculată ca număr de trimestre de la punctul de minim/maxim la cel de
maxim/minim. Amplitudinea reprezintă modificarea procentuală de la punctul de minim/maxim la cel de maxim (expansiune)/
minim (contracție), iar panta reprezintă intensitatea fiecărei faze (expansiune/contracție) și se calculează raportând amplitudinea
la durată. Pentru analiza derulată, pragul de semnificație a fost considerat 20 la sută (detalii în Secțiunea 2.3), perioadele de minim
al fazelor ciclului de 4 trimestre, iar ciclul complet de cel puțin 5 ani. Rezultatele trebuie interpretate cu prudență având în vedere
istoricul redus de date, care surprind doar un ciclu al creditului complet.
Sursa: Bilanțul monetar, INS, calcule proprii

Grafic 2.3. Stările de expansiune și contracție identificate pentru îndatorarea totală și
pe subcomponente, conform metodologiei de datare a ciclurilor
expansiune 1
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Sursa: BNR, calcule proprii

Ciclul îndatorării totale se situează în medie la circa 9 ani, atât pentru indicatorul
simplu, cât și pentru indicatorul propus de Basel (îndatorare/PIB). Deși durata medie
a fazelor ciclului îndatorării reale este relativ egală, circa 4 ani, analiza în structură
denotă o durată mai pronunțată a fazei de expansiune atât în cazul îndatorării
populației, cât și în cazul îndatorării companiilor nefinanciare, de circa 6,5 ani.
Metodologia utilizată pentru calculul indicatorului alternativ respectă indicațiile
Recomandării CERS, plecând în continuare de la deviația de la tendința pe termen
lung a îndatorării totale a sectorului guvernamental în PIB. Totuși, spre deosebire de
indicatorul Basel, tendința pe termen lung este obținută utilizând recursiv filtrul
Hodrick-Prescott cu un parametru de netezire de 1 600, caracteristic unui ciclu de
o lungime similară celui economic, de până la 8 ani. Analiza caracteristicilor ciclului
financiar (durata ciclului creditului, identificarea perioadelor de creştere excesivă,
respectiv de contracție) a fost realizată pentru creditul considerat în sens larg9.
Conform datelor de la luna decembrie 2018, evoluția ciclică a indicatorului astfel
calculat s-a menținut în teritoriul pozitiv în ipoteza unui ciclu financiar scurt
(0,53 puncte procentuale), la un nivel relativ constant comparativ cu valorile
precedente (Grafic 2.4).
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Grafic 2.4. Analiza amortizorului anticiclic de capital pentru România
(T1 2000 – T4 2018), în ipoteza unui ciclu financiar scurt (indicator alternativ)
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Sursa: BNR, INS, calcule BNR

Grafic 2.5. Rata amortizorului anticiclic de capital (T1 2000 – T4 2018)
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În cazul utilizării definiției Basel, conform căreia ciclul financiar are o lungime de
aproximativ 30 de ani, deviația este în continuare negativă (-17,34 puncte procentuale
în luna decembrie 2018), dar se înscrie pe o traiectorie de apropiere către tendința sa
pe termen lung (Grafic 2.6).
Ratele amortizorului anticiclic de capital, calculate conform metodologiei Basel şi
celei alternative care utilizează ipoteza unui ciclu financiar scurt, sunt prezentate
în Graficul 2.5. Conform ambelor abordări, având în vedere faptul că deviația
de la tendința pe termen lung se menține în continuare sub nivelul de 2 puncte
procentuale în luna decembrie 2018, instrumentul macroprudențial rămâne la
valoarea de zero la sută.
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Grafic 2.6. Analiza amortizorului anticiclic de capital pentru România
(T1 2000 – T4 2018), în ipoteza unui ciclu financiar lung (indicator Basel)
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Analizele derulate la nivelul economiei naționale au indicat o durată relativ mai scurtă
ciclului îndatorării sectorului neguvernamental comparativ cu propunerea Basel, CERS
(de circa 32 de ani), dar similară cu cea a unui ciclu economic (între 10 ani și 14 ani).
Astfel, pentru a surprinde mai bine riscurile sistemice care pot fi generate de creditarea
sectorului neguvernamental, este necesară definirea unui indicator alternativ care să
surprindă această caracteristică.

2.3. INDICATORII SUPLIMENTARI PENTRU IDENTIFICAREA
EPISOADELOR DE CREȘTERE EXCESIVĂ A CREDITĂRII
Analiza amortizorului anticiclic de capital derulată cu o frecvență trimestrială
include, pe lângă indicatorul recomandat de CERS (indicatorul Basel) și cel alternativ,
următorii indicatori adiționali: (i) creşterea anuală (în termeni reali) a creditului,
(ii) creşterea creditului raportat la PIB atât la nivel agregat, cât și structural, pentru
sectoarele populație şi companii nefinanciare, (iii) rata creditelor neperformante,
după data acordării, aceasta din urmă redând cât din creditarea acordată în perioada
respectivă a rezultat într-o pierdere pentru instituțiile de credit (respectiv, gradul
de sustenabilitate a îndatorării12). Pentru sectorul populației, ponderea ridicată a
creditelor neperformante acordate în perioada 2007-2008 (circa 55 la sută din stocul
de credite neperformante) oferă o informație necesară privind nesustenabilitatea
îndatorării în perioada respectivă, marcată și de o creștere puternică.

12
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Cu toate acestea, rata de neperformanță, fiind calculată pe vintage-uri, este un instrument de analiză ex post și nu are
capacitate de avertizare timpurie.

23

Caiete de studii ■ Nr. 50

Tabel 2.2. Indicatorii monitorizați în procesul de stabilire a ratei amortizorului
anticiclic de capital
Indicatori

Prag de
alertă

Prag de
semnal

1. Indicator Basel: Deviația de la tendință a îndatorării/PIB (HP recursiv, pp, λ=400 000)

1

2

2. Deviația de la tendință a îndatorării/PIB (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

1. Creșterea anuală a îndatorării totale (termeni reali, %)

10

20

2. Creșterea anuală a îndatorării/PIB (%)

10

20

3. Deviația de la tendință a îndatorării populației/PIB (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

4. Creşterea anuală a îndatorării populației (termeni reali, %)

10

20

5. Creşterea anuală a îndatorării populației/PIB (%)

10

20

I. Deviația creditului în PIB de la tendința pe termen lung, din care:

II. Indicatori adiționali:

A. Sectorul populației

6. Deviația de la tendință a creditului ipotecar/PIB (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

7. Creşterea anuală a creditului ipotecar (termeni reali, %)

10

20

8. Creşterea anuală a creditului ipotecar/PIB (%)

10

20

9. Deviația de la tendință a creditului de consum/PIB (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

10. Creşterea anuală a creditului de consum (termeni reali, %)

10

20

11. Creşterea anuală a creditului de consum/PIB (%)

10

20

12. Deviația de la tendință a îndatorării companiilor/PIB (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

13. Creşterea anuală a îndatorării companiilor (termeni reali, %)

10

20

14. Creşterea anuală a îndatorării companiilor/PIB (%)

10

20

1. Deviația de la tendință a prețului imobilelor rezidențiale (HP recursiv, λ=1 600)

1

2

2. Rata de creştere anuală a prețurilor (%)

6

10

3. Rata de creștere anuală reală a prețurilor (%)

6

10

100

120

B. Sectorul companiilor nefinanciare

III. Indicatori structurali:
A. Piața imobiliară, din care:

B. Sănătatea financiară a sectorului bancar
1. LTD (nivel agregat)
2. Efectul de pârghie (nivel agregat)

7

6

3. Indicatorul de solvabilitate (%)

14

12

4. Indicatorul de lichiditate imediată (%)

37

35

5. Indicatorul ROE (%)

4

0

1. DSTI credite nou-acordate populației

40

45

1.1. DSTI total pentru creditele ipotecare nou-acordate populației

40

45

1.2. DSTI total pentru creditele de consum nou-acordate populației

40

45

2. Valoarea LTV pentru creditele nou-acordate (%), din care:

70

75

2.1. Valoarea LTV pentru creditele în lei (%)

70

75

2.2. Valoarea LTV pentru creditele în valută (%)

80

85

-3

-5

-0,5

-1

C. Standardele de creditare

D. Cadrul macroeconomic
1. Soldul contului curent în PIB (%)
2. Deficitul structural în PIB (%)
Sursa: BNR
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Pentru identificarea perioadelor de creştere puternică, respectiv excesivă, sunt
utilizate două seturi de praguri, respectiv: (i) pragurile de alertă care permit
identificarea perioadelor de creştere puternică; şi (ii) pragurile de semnal care permit
identificarea perioadelor de creştere excesivă a creditării. Valorile pentru cele două
seturi de praguri au fost determinate în baza literaturii de specialitate şi a evidențelor
empirice, atât în cazul României, cât şi al altor state europene (Tabel 2.2). Având în
vedere caracteristicile specifice sistemului financiar românesc: (i) dezvoltarea pieței
creditului în special începând cu anii 2000, (ii) istoricul redus de informații, acoperind
un singur ciclu complet al creditării, (ii) suprapunerea perioadei de expansiune a
creditării cu etapa de liberalizare a contului de capital, se justifică folosirea unor
praguri mai stricte pentru indicatorii privind rata de creştere a îndatorării. Astfel,
pragul de semnal, care ar indica o creştere excesivă, este stabilit la 20 la sută, iar pragul
de alertă la 10 la sută.
Tipologia indicatorilor structurali, nivelul pragului de alertă și nivelul pragului de
semnal aferenți indicatorilor structurali sunt reevaluați periodic pentru a se capta
cele mai noi informații care caracterizează ciclul financiar din România și dinamica
riscurilor ciclice. Prin urmare, informațiile conținute în Tabelul 2.2 sunt supuse unui
proces de reajustare și recalibrare. În același mod sunt tratate și informațiile din
Tabelul 2.3.
În situația în care deviația creditului în PIB de la tendința pe termen lung (calculată
conform abordării standard sau conform abordării naționale) depășește pragul de
semnal de 2 puncte procentuale, rata amortizorului anticiclic de capital se calculează
astfel:

Evaluarea unui set extins de indicatori este oportună având în vedere specificul
sistemului financiar din România. În plus, pentru identificarea perioadelor de creștere
a creditării au fost utilizate următoarele ipoteze de lucru:
(i)

pentru fiecare indicator utilizat au fost luate în considerare doar acele perioade pentru
care indicatorii se situează peste pragul de semnal pentru o perioadă de cel puțin 2 ani;

(ii) pentru identificarea perioadelor de creștere excesivă se impune ca cel puțin două
treimi din indicatori să semnaleze o evoluție de acest tip.
Analiza relevă următoarele rezultate (Figura 2.2):
•	conform metodologiei recomandate de Basel (pornind de la ipoteza unui ciclu
financiar lung), perioada de creștere excesivă a caracterizat intervalul iunie 2006 –
iunie 2010, precedat de o perioadă de circa trei trimestre de creștere puternică a
îndatorării;
•	potrivit analizei indicatorului alternativ şi a indicatorilor adiționali, perioada de creștere
excesivă a creditului a caracterizat intervalul iunie 2006 – iunie 2008, iar perioada
de creștere puternică intervalul septembrie 2005 – martie 2006; pentru sectorul
populației și al companiilor nefinanciare, creșterea excesivă a creditării s-a înregistrat în
intervalul iunie 2007 – iunie 2008, respectiv septembrie 2006 – martie 2009.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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Criterii

T4/00
T1/01
T2/01
T3/01
T4/01
T1/04
T2/04
T1/05
T2/05
T3/05
T4/05
T1/06
T2/06
T3/06
T4/06
T1/07
T2/07
T4/07
T1/08
T2/08
T3/08
T4/08
T1/09
T2/09
T3/09
T4/09
T2/10
T3/10
T4/10
T4/11
T4/12
T4/13
T4/14
T4/15
T4/16
T1/17
T2/17
T3/17
T4/17
T1/18
T2/18
T3/18
T4/18

Figura 2.2. Identificarea perioadelor de creștere excesivă, respectiv puternică a îndatorării sectorului
neguvernamental în perioada martie 2000 – decembrie 2018

Indicator Basel: Deviația de la tendință
a îndatorării/PIB (λ=400 000)
Indicatori adiționali:
(1) Creșterea anuală a îndatorării totale
(termeni reali)

Criterii

T4/00
T1/01
T2/01
T3/01
T4/01
T1/04
T2/04
T1/05
T2/05
T3/05
T4/05
T1/06
T2/06
T3/06
T4/06
T1/07
T2/07
T4/07
T1/08
T2/08
T3/08
T4/08
T1/09
T2/09
T3/09
T4/09
T2/10
T3/10
T4/10
T4/11
T4/12
T4/13
T4/14
T4/15
T4/16
T1/17
T2/17
T3/17
T4/17
T1/18
T2/18
T3/18
T4/18

(2) Creșterea anuală a îndatorării/PIB

Indicator Basel: Deviația de la trend a îndatorării
populației/PIB (λ=400 000)
Indicatori adiționali:
(1) Creşterea anuală a îndatorării
populației (termeni reali)
(2) Creşterea anuală a îndatorării
populației/PIB

Criterii

T4/00
T1/01
T2/01
T3/01
T4/01
T1/04
T2/04
T1/05
T2/05
T3/05
T4/05
T1/06
T2/06
T3/06
T4/06
T1/07
T2/07
T4/07
T1/08
T2/08
T3/08
T4/08
T1/09
T2/09
T3/09
T4/09
T2/10
T3/10
T4/10
T4/11
T4/12
T4/13
T4/14
T4/15
T4/16
T1/17
T2/17
T3/17
T4/17
T1/18
T2/18
T3/18
T4/18

(3) Rata creditelor neperformante

Indicator Basel: Deviația de la tendință a îndatorării
companiilor/PIB (λ=400 000)
Indicatori adiționali:
(1) Creşterea anuală a îndatorării
companiilor (termeni reali)
(2) Creşterea anuală a îndatorării
companiilor/PIB
(3) Rata creditelor neperformante
creştere puternică
creştere excesivă
Notă: Criteriile pentru stabilirea perioadelor de creștere excesivă și creștere puternică se regăsesc în Tabelul 2.2.
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2.4. INDICATORI STRUCTURALI
Conform Recomandării CERS 1/2014 (Recomandarea C, art. 1 și 2), evaluările pentru
stabilirea CCyB pot fi suplimentate cu o analiză a indicatorilor structurali. În practica
statelor membre se remarcă analiza indicatorilor privind evoluția piețelor imobiliare,
indicatorilor macroeconomici, a indicatorilor privind gradul de îndatorare a sectorului
privat sau a standardelor de creditare.
Capacitatea acestor indicatori de a emite un semnal13 este evaluată din perspectiva
identificării în timp util a evoluțiilor nesustenabile ale creditării (perioada propusă este
de regulă între 1 şi 5 ani, Detken et al., 2014). Pentru România a fost utilizat un interval
de evaluare de până la 1 an înainte de perioada identificată drept creditare excesivă
sau nesustenabilă, în funcție și de disponibilitatea datelor.
Grafic 2.7. Evoluția prețurilor imobilelor rezidențiale în raport cu perioada de creştere
excesivă a îndatorării populației
80

procente
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0
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T+10

-40

deviația de la medie a creșterii anuale nominale a prețurilor
creșterea anuală nominală a prețurilor

Notă: Pentru perioada anterioară anului 2009 prețul imobilelor reprezintă prețul unui apartament standard (3 camere, situat la etaj intermediar,
construit în perioada 1977-1990) situat în București. Începând cu T1 2009 datele sunt disponibile la INS. Aria reprezintă perioada de creștere
excesivă identificată pentru îndatorarea sectorului populației: T2 2007 – T2 2008, iar intervalul de evaluare a fost calculat comparativ cu această
perioadă.

Sursa: BNR

Conform acestei evaluări, creşterea excesivă a creditării a fost precedată de:
•	o creștere a prețurilor imobilelor peste pragul stabilit de Comisia Europeană
(6 la sută, Grafic 2.7);
•	un nivel mai lax al standardelor de creditare (Grafic 2.8): nivelul ponderii creditului
în venit DSTI pentru sectorul populației în creştere, nivelul LTV în creştere;
•	marjele de creditare au fost în scădere atât pentru populație, cât şi pentru
companiile nefinanciare (lei şi euro);
•	o acumulare de riscuri în sectorul bancar: gradul de îndatorare bancar (efectul de
pârghie) a anticipat perioada de creștere excesivă cu 12 trimestre, iar indicatorul
credite/depozite (LTD) a înregistrat o creștere susținută începând cu circa 4 ani
înaintea perioadei de creștere excesivă;

13
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În literatură este propus un interval de evaluare cuprins între 5 ani şi 1 an înainte de eveniment (Detken et al., 2014).
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•	o adâncire a deficitului de cont curent, începând cu 15 trimestre înaintea perioadei
de creștere excesivă şi fiind finanțat prin investiții străine directe.
Rezultatele obținute în urma analizării indicatorului Basel şi a indicatorilor adiționali
sunt susținute şi de principalele evoluții macroeconomice şi financiare, surprinse de
către indicatorii structurali (indicatori privind piața imobiliară, standardele de creditare
și sănătatea financiară a sectorului bancar, cadrul macroeconomic).
Grafic 2.8. Evoluția standardelor de creditare în raport cu perioada de creştere
excesivă a îndatorării sectorului populației
a. Evoluția gradului de îndatorare
pentru creditele nou-acordate populației
60 procente

b. Evoluția LTV
pentru creditele imobiliare*
procente 1001
80

40

60
20

creștere excesivă - populație
DSTI total credite
DSTI credite lei
DSTI credite FX
Notă: Nivelul DSTI a fost calculat pentru creditele nou-acordate în fiecare
trimestru și pentru debitorii cu informații disponibile pe veniturile
salariale. Aria reprezinta perioada de creștere excesiva identificata
pentru îndatorarea sectorului populației: T2 2007 – T2 2008, iar
intervalul de evaluare a fost calculat comparativ cu această perioadă.

Sursa: BNR, MFP, calcule BNR
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* Au fost considerate numai creditele imobiliare care au fost acordate în
afara programului „Prima casa“. Indicatorul LTV la acordare a fost calculat
pe baza datelor raportate la CRC de catre instituțiile de credit începând
cu aprilie 2015, iar valorile extreme și creditele restructurate au fost
eliminate. Datele privind valoarea mediana a LTV la acordare au fost
calculate la iunie 2015. Datarea a fost realizată comparativ cu perioada
de creștere excesivă a creditării populației marcată prin aria colorată: T2
2007 – T2 2008.

În linie cu prevederile Recomandării CERS 2014/1, o selecție a indicatorilor relevanți
pentru analiza amortizorului anticiclic de capital sunt publicați pe website-ul BNR14
și pe cel al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM)15
cu o frecvență trimestrială. Aceștia însoțesc anunțul privind rata stabilită a
instrumentului macroprudențial.

2.5. METODE DE AGREGARE A INDICATORILOR PRIVIND
RISCUL SISTEMIC CICLIC
Natura variată a riscurilor sistemice și a surselor de vulnerabilitate din sectorul financiar
creează premisele unui cadru complex de monitorizare a stabilității financiare.
Evoluția creditării, lichiditatea și concentrarea sistemului financiar și interconectarea
reprezintă doar o parte dintre elementele care intră în aria de supraveghere a politicii
macroprudențiale, la care se adaugă interacțiunea dintre sistemul financiar și economia
reală. Prin urmare, necesitatea de sintetizare a informațiilor extrase dintr-un set de
indicatori de dimensiuni mari a condus la dezvoltarea unor metode empirice de
construcție a indicilor agregați utilizând tehnici cantitative. Literatura de specialitate se
concentrează în principal pe trei categorii de indicatori:
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http://www.bnr.ro/Politica-macropruden%c8%9biala-15312.aspx
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http://www.cnsmro.ro/statistica/
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indicatori de stres financiar – monitorizează evoluția tensiunilor din piețele financiare
pe baza unor măsuri de volatilitate, agregate utilizând diferite scheme de ponderare
statice sau variabile în timp. Cea mai cunoscută abordare este Indicatorul CISS
(Composite Indicator of Systemic Stress), dezvoltată de BCE (Holló, Kremer și Lo Duca
(2012)) și adaptată la nivelul BNR sub forma indicelui ICRS (mai multe detalii la
secțiunea privind Metodologia de eliberare a amortizorului anticiclic de capital);

(i)

(ii) indicatori ai condițiilor financiare – extrag tendința comună dintr-un set de indicatori
financiari, utilizând diferite tehnici econometrice precum analiza componentelor principale
sau modele factoriale. Un exemplu de indicator utilizat în activitatea băncilor centrale
este NFCI (National Financial Conditions Index), publicat de Rezerva Federală din Chicago
și calculat ca medie ponderată a 105 variabile financiare (indicatori din piețele financiare,
date de bilanț ale instituțiilor financiare, date de sondaj privind accesul la credit etc.);
(iii) indicatori de risc sistemic (ciclic) – abordarea este similară celei utilizate pentru indicatorii
condițiilor financiare, dar datele incluse sunt selectate în funcție de puterea de predicție
asupra episoadelor de criză financiară. Un articol publicat de BCE prezintă indicatorul
d-SRI (domestic Cyclical Systemic Risk Indicator) care monitorizează riscuri sectoriale ce
provin din piața creditului, piața imobiliară, prețurile activelor și echilibrul extern. În
plus, metodologia de agregare a indicatorilor sectoriali se bazează pe o abordare de tip
avertizare timpurie (Early Warning) în care ponderile acordate sunt calculate în funcție
de puterea de predicție a crizelor (utilizând baza de date a CERS privind crizele
financiare) a indicatorilor individuali.
În cazul României, tabloul de monitorizare a riscurilor sistemice de natură ciclică
(Tabel 2.2) are la bază o abordare sectorială a riscului. Pornind de la acești indicatori
(macrofinanciari și de bilanț) a fost estimat un indice de risc sistemic, denumit în
continuare indice de vulnerabilități. Pentru construcția indicatorului, s-a utilizat
metodologia de tip avertizare timpurie propusă de Duprey, T. și Roberts, T. (2017).
Indicele de vulnerabilitate este construit după formula:

Indicele surprinde intensitatea vulnerabilităților în timp a indicatorilor notați cu din
sectoarele , toți indicatorii individuali fiind normalizați prin raportarea lor la un prag
definit ( ) și la abaterea standard ( ) pentru a asigura comparabilitate între aceștia.
Pragurile sunt calibrate utilizând o abordare ad-hoc, bazată pe mai mulți factori, precum:
(i) medii pe termen lung sau valorile pre-criză, (ii) comparații la nivelul UE și internațional,
(iii) niveluri-țintă utilizate de instituții internaționale și (iv) opinii expert. Având în vedere
preferința pentru identificarea timpurie a acumulării unor vulnerabilități la nivelul
sectorului financiar, precum și condițiile financiare și economice diferite comparativ cu
perioada precriză anterioară, pragurile sunt calibrate la un nivel inferior comparativ cu
tabloul de monitorizare a riscurilor sistemice de natură ciclică (Tabel 2.2)16.
16
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După cum am precizat și în Secțiunea 2.3, variabilele utilizate pentru estimarea indicatorului de vulnerabilități, precum și
pragurile utilizate sunt în permanență reevaluate pentru a se încorpora cele mai importante informații privind dinamica
vulnerabilităților care caracterizează sistemul financiar din România.
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Pentru sectorul bancar au fost aleși trei indicatori relevanți din punct de vedere al
evoluțiilor ciclice, respectiv solvabilitatea (efectul de levier), lichiditatea (ponderea
activelor lichide în activele totale) și profitabilitatea (ROE). În cadrul indicelui,
profitabilitatea este considerată un factor care poate amplifica vulnerabilitățile
deoarece viziunea politicii macroprudențiale este anticiclică, prin urmare perioadele
de profitabilitate ridicată ar trebui să conducă la formarea unor rezerve de capital
pentru a fi utilizate în cazul unor recesiuni sau crize. Într-o manieră similară,
o creștere economică peste potențial, însoțită de acumularea unor vulnerabilități
privind deficitele gemene (deficitul bugetar și de cont curent), este surprinsă
în model drept un canal de amplificare a vulnerabilităților din punct de vedere
macroprudențial.
Tabel 2.3. Indicatori și praguri utilizate pentru estimarea indicelui de vulnerabilități
Indicator

Prag

(1) Sectorul populației

Indicator

Prag

(6) Datoria publică

rata de creștere

5%

rata de creștere

5%

deviația de la tendință

1 pp

deviația de la tendință

2 pp

(2) Creditul ipotecar

(7) Sectorul bancar

rata de creștere

5%

efectul de levier

12%

deviație de la tendință

1 pp

lichiditatea imediată

65%

ROE

5%

(3) Creditul de consum
rata de creștere

5%

(8) Sectorul imobiliar

deviația de la tendință

1 pp
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Elementul care conferă putere de predicție indicatorului este reprezentat de modul
în care se calculează ponderile, utilizând indicatorii AUROC (măsură statistică pentru
calitatea unui semnal de avertizare timpurie) calculați din regresii individuale
între indicatorii definiți în Tabelul 2.3 și perioada de acumulare a vulnerabilităților
premergătoare crizei financiare (2006-2009), după formula:

Rezultatele estimărilor pentru evoluția indicelui de vulnerabilități demonstrează
capacitatea indicelui de a semnala o acumulare a vulnerabilităților începând cu anul
2005, chiar în condițiile în care lungimea limitată a seriilor de timp utilizate nu permite
comparația cu prima jumătate a decadei (Grafic 2.9). În ceea ce privește abordarea
sectorială, se observă o creștere a vulnerabilităților în majoritatea sectoarelor
incluse, cu precădere în sectorului populației, urmat de sectorul imobiliar și cadrul
macroeconomic.
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Grafic 2.9. Indicele de vulnerabilități calculat pentru sectorul financiar din România

sector populație
sector public
barometru

sector imobiliar
sector companii nefinanciare

T2 2019

T1 2019

T4 2018

T3 2018

T2 2018

T1 2018

T4 2017

T4 2018

T4 2017

T4 2016

T4 2015

T4 2014

0,00
T4 2013

0,0
T4 2012

0,06

T4 2011

0,5

T4 2010

0,12

T4 2009

1,0

T4 2008

0,18

T4 2007

1,5

T4 2006

0,24

T4 2005
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Sursa: BNR

După manifestarea crizei financiare globale, perioada 2010-2015 relevă o diminuare
a intensității vulnerabilităților în toate sectoarele analizate. În schimb, începând
cu 2016, se remarcă o tendință de creștere graduală a vulnerabilităților, pe fondul:
(i) creșterii susținute a îndatorării populației (tendință inversată din 2019, odată
cu introducerea măsurilor privind limitarea gradului de îndatorare), (ii) tensionării
echilibrelor macroeconomice (creșterea deficitului bugetar și a celui de cont curent) și
(iii) profitabilității robuste a sectorului bancar (indicatorul ROE a depășit nivelul
de 15 la sută, comparabil cu nivelul înregistrat în perioada precriză). Rezultatele
cantitative ale indicelui de vulnerabilități sunt în concordanță cu principalele mesaje
transmise prin intermediul Rapoartelor de stabilitate financiară publicate de BNR în
ultimii ani.

3. Metodologia privind decizia de
menținere, reducere sau eliberare
completă a amortizorului anticiclic
de capital
Rezultatele literaturii de specialitate atestă faptul că identificarea variabilelor care
pot semnala o reducere graduală a amortizorului anticiclic de capital reprezintă un
demers dificil. În această situație, folosirea unor indicatori care au o putere ridicată
de predicție pentru identificarea riscurilor de creștere excesivă a creditării poate
conduce la rezultate suboptimale. Se impune astfel extinderea instrumentarului de
monitorizare pentru a fundamenta, în mod riguros, decizia de eliberare parțială sau
totală a amortizorului.
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În consecință, Recomandarea CERS 2014/1 prevede în cadrul subrecomandării
D, un set de orientări privind indicatorii potențiali utilizați în procesul decizional
privind menținerea, reducerea sau eliberarea amortizorului anticiclic de capital.
Recomandarea specifică faptul că autoritățile desemnate ar trebui să monitorizeze
următoarele variabile, în funcție de disponibilitate, oferind totodată un grad ridicat de
flexibilitate autorităților naționale:
(i)

indicatori care surprind stresul de pe piețele de finanțare interbancare: de exemplu,
ecartul LIBOR-OIS sau cotații CDS aferente instituțiilor de credit;

(ii) indicatori de stres sistemic general: de exemplu, un indicator compozit care măsoară
stresul în sistemul financiar național sau al UE, precum indicatorul CISS (Composite
Indicator of Systemic Stress) realizat la nivelul BCE.
Metodologia propusă de BNR pentru fundamentarea deciziei de menținere, reducere
sau eliberare a amortizorului anticiclic de capital (CCyB) se bazează pe trei abordări
cantitative și calitative distincte:
(i)

definirea unui Indice Compozit de Risc Sistemic (ICRS) pentru sistemul financiar din
România, utilizând o abordare similară celei a lui Holló, Kremer și Lo Duca (2012), și
identificarea episoadelor de criză;

(ii) extragerea informațiilor furnizate de curba randamentelor pentru identificarea
semnalelor de tranziție a ciclului financiar către un regim de contracție;
(iii) evaluarea condițiilor din piața monetară interbancară, prin utilizarea unor indicatori
ce surprind episoadele de stres.
Rezultatele analizelor derulate indică o capacitate bună a celor trei abordări de a
semnala diminuarea tensiunilor din piețele financiare și de a identifica o potențială
inversare a tendinței ciclului financiar care reclamă reducerea sau eliberarea
amortizorului anticiclic de capital (CCyB). Totuși, analiza bazată pe indicatorii
suplimentari care surprind evoluția piețelor financiare este complementară cu cea
bazată pe monitorizarea creșterii excesive a îndatorării, reflectând situațiile în care
dezechilibrele intervenite în piața creditării se concretizează în apariția unor episoade
de volatilitate ridicată la nivelul întregului sistem financiar.

3.1. INDICELE COMPOZIT DE RISC SISTEMIC (ICRS) PENTRU
PIEȚELE FINANCIARE DIN ROMÂNIA
În contextul definirii metodologiei de implementare a unui Indice Compozit de Risc
Sistemic (ICRS) pentru sistemul financiar din România a fost utilizată o abordare
similară celei formulate de către Holló, Kremer și Lo Duca (2012)17. Comparativ
cu metodele deja existente, principala inovație adusă de această abordare constă
în agregarea unor subindici specifici fiecărei piețe financiare, luând în considerare

17
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corelațiile variabile în timp care se stabilesc între aceștia. Prin stabilirea unor
ponderi bazate pe corelațiile dinamice, indicele are capacitatea de a pune accent
pe episoadele în care criza se manifestă simultan pe mai multe segmente ale pieței.
În consecință, metodologia propusă se bazează pe ideea conform căreia crizele
financiare capătă dimensiuni sistemice dacă se manifestă în cadrul sistemului
financiar la scară largă, cu potențiale efecte negative asupra economiei reale.
În cadrul procesului de calibrare a metodologiei definite pentru construcția indicelui
ICRS cu scopul de a adapta procedura la particularitățile economiei autohtone, a fost
selectat un set de 5 subindici pentru a descrie cele 5 segmente principale ale pieței
financiare din România:
— Piața monetară: indicele ROBOR 3M;
— Piața valutară: cursul EUR/RON;
— Piața datoriei suverane: cotații CDS cu maturitate de 5 ani asociate instrumentelor
de datorie emise de statul român;
— Piața de capital: indicele BET;
— Sectorul bancar: indice estimat18 pe baza informațiilor de piață aferente instituțiilor
de credit listate la BVB.
Pentru determinarea măsurilor de stres pe fiecare segment al pieței s-a recurs la
utilizarea unor modele de tip ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), iar
în funcție de caracteristicile specifice reliefate în literatura de specialitate modelele
au fost parametrizate diferit de la un caz la altul. Următoarea etapă, după estimarea
volatilităților pentru fiecare subindice, presupune redimensionarea seriilor în intervalul
[0,1] pentru a asigura comparabilitate în etapa de agregare a indicelui final. A fost
utilizată o transformare recursivă pe baza funcției empirice de repartiție (cumulative
distribution function – CDF), deoarece prezintă un avantaj major prin prisma păstrării
în timp a proprietăților din setul de date analizat, totodată neconsiderând o distribuție
normală a datelor, ipoteză care nu este respectată în practică, mai ales în cazul unor
indici de stres. Seriile au fost transformate utilizând următoarea formulă:

Etapa finală presupune estimarea unor corelații dinamice19 pentru fiecare pereche de
subindici, pentru a determina matricea de ponderi variabilă în timp. În urma agregării
indicilor sectoriali ponderați se obține seria finală pentru ICRS, cu valori plasate pe
o scală arbitrară cuprinsă în intervalul [0,1], unde 1 reprezintă nivelul maxim de stres
financiar, iar 0 definește o perioadă de acalmie pe piețele financiare.
18

Indicele aferent sectorului bancar a fost construit pe baza unei regresii cu erori de tip GARCH între prețurile de piață ale
instituțiilor de credit listate la Bursa de Valori București, respectiv EBS, BRD și TLV, și indicele agregat al pieței. Abordarea este
similară celei utilizate de Louzis și Vouldis (2013).

19

Holló, Kremer și Lo Duca (2012) utilizează corelații dinamice de tip EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), în care
nivelul volatilității curente a indicelui depinde de volatilitatea și valorile înregistrate în trecut, ponderate cu un parametru ,
. În concordanță cu recomandările din literatură, parametrul a fost setat la 0,93.
după formula
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unde: reprezintă ponderile constante pentru cei 5 subindici (20 la sută în acest
caz), sunt subindicii rescalați în intervalul [0,1], reprezintă matricea de corelație
variabilă în timp, iar este produsul Hadamard (multiplicare element cu element).
Grafic 3.1. Rezultatele pentru indicele ICRS calculat pentru sistemul financiar
românesc și comparația față de indicele CISS, calculat de BCE
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Sursa: BNR, BCE

Corelația dintre subindici este direct proporțională cu instabilitatea financiară, în
conformitate atât cu definiția pe orizontală a stresului sistemic, în care atenția
este îndreptată exclusiv asupra sistemului financiar, cât și pe verticală, în care
sunt luate în considerare interacțiunile dintre sistemul financiar și economia reală
(în conformitate cu definiția BCE, 2009). De remarcat este și faptul că indicele
calculat pentru piața financiară din România prezintă un grad ridicat de corelație cu
cel realizat la nivelul BCE, demonstrând faptul că deși importanța piețelor în cadrul
sistemului financiar autohton este redusă, totuși acestea reacționează la șocuri
externe în mod similar piețelor financiare din zona euro. Prin urmare, având în vedere
recomandările CERS privind utilizarea unor astfel de indici pentru a fundamenta
decizia de eliberare a amortizorului anticiclic de capital, indicele ICRS face parte din
setul de indicatori monitorizați de autoritatea macroprudențială în acest proces.
În plus, analiza pe subcomponente a indicelui subliniază contribuția corelațiilor
dinamice stabilite între indicatori în perioadele de stres la nivelul întregului sistemic,
conferind indicelui o dimensiune sistemică. Astfel, în cazul crizei financiare globale
și al preocupărilor privind datoriile suverane ale unor state europene se observă
o contribuție echilibrată din partea tuturor subsegmentelor pieței financiare din
România. În schimb, episoadele recente de tensiuni pe piețele globale, cum ar
fi efectele votului privind ieșirea Marii Britanii din UE, nu pot fi interpretate ca fiind
de natură sistemică, având în vedere faptul că, în România, impactul temporar
s-a manifestat doar pe anumite subsegmente ale pieței financiare, respectiv pe piața
datoriei suverane (CDS), în special, dar și piața de capital și pe cea valutară.
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În cea de-a doua etapă a analizei obiectivul principal a fost de a identifica episoadele
de apariție a riscului sistemic, surprinse de ICRS, pentru a fi utilizat în cadrul procesului
de fundamentare a menținerii, reducerii sau eliberării complete a amortizorului anticiclic
de capital (CCyB). Având în vedere caracteristicile empirice ale piețelor financiare din
România, dar și la nivel internațional, și pentru a surprinde într-o manieră robustă
tranzițiile între diferite regimuri de stres ale indicelui a fost utilizată o abordare de tip
Markov-Switching, care permite modelarea neliniarităților observate în dinamica ICRS.
Un model neliniar cu mai multe regimuri poate surprinde, în mod eficient, tranzițiile
de la un episod de criză către o perioadă caracterizată de volatilitate redusă.
Comparativ cu alte abordări care utilizează praguri în media indicelui și care pot oferi
semnale volatile în cazul în care episoadele de criză au o durată limitată, modelele
neliniare cu tranziție sunt cele mai potrivite pentru a captura evenimentele relevante
din perspectiva riscului sistemic. Într-o manieră similară, Duprey, Klaus și Peltonen
(2015) utilizează o abordare de tip Markov-Switching pentru a realiza o cronologie a
episoadelor de stres financiar sistemic pentru toate cele 27 de state ale UE. Utilizând
un indice compozit de risc ce conține mai puține subcomponente decât indicele ICRS,
autorii identifică un episod semnificativ pentru România în perioada noiembrie 2007
– august 2010.
Modelul de regresie de tip Markov-Switching este dat de relația:

unde: erorile sunt normal distribuite cu medie zero și varianță cunoscută, iar
probabilitățile de tranziție între regimuri, notate , sunt conduse de un lanț Markov
cu două stări, a cărui matrice de probabilități este dată de relația:

Tabel 3.1. Rezultatele modelului Markov-Switching
coeficient

eroare standard

prob.

0,12

0,0028

0

0,39

0,0172

0

-3,107

0,0475

0

-1,685

0,0551

0

0,96
0,02
Durata așteptată a regimului 1

24,3 săptămâni

Durata așteptată a regimului 2

10,9 săptămâni

Notă: Lipsa unor serii statistice privind piețele financiare înainte de 2008 nu au permis extinderea seriei ICRS
în perioada de acumulare a dezechilibrelor premergătoare crizei financiare globale.
Sursa: estimări proprii
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Rezultatele obținute demonstrează faptul că modelul poate surprinde în mod eficient
dinamica seriei de timp, producând coeficienți semnificativ diferiți și relevanți din
punct de vedere statistic pentru ambele regimuri (Tabel 3.1). Comportamentul de
tranziție este generat atât de neliniaritatea în medie, cât și în varianță. Pe de altă parte,
impactul șocurilor neanticipate a fost principala sursă de volatilitate care a influențat
evoluția indicatorului, concluzie ce poate fi trasă din diferența semnificativă a celor doi
coeficienți de medie (µ). Durata estimată prin intermediul modelului pentru fiecare
regim este foarte apropiată de rezultatele necondiționate obținute în urma unei
analize calitative a dinamicii indicatorului (în care identificarea episoadelor de stres se
realizează prin metode de tip expert judgement).
Grafic 3.2. Episoadele de turbulențe pe piețele financiare și rata amortizorului CCyB
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Notă: Lipsa unor serii statistice privind piețele financiare înainte de 2008 nu a permis extinderea seriei ICRS în perioada de acumulare
a dezechilibrelor premergătoare crizei financiare globale.

Sursa: estimări proprii

Corelând rezultatele furnizate de Indicatorul Compozit de Risc Sistemic (ICRS)
cu indicatorul Basel pentru creșterea excesivă (utilizând creditul în sens larg/PIB)
se observă că acestea emit un semnal de acumulare semnificativă de riscuri în
perioada T1 2008 – T2 2009. În cazul ratei amortizorului de capital calculat pornind
de la ipoteza ciclurilor financiare lungi, tranziția indicatorului de risc sistemic către
un regim de volatilitate scăzută are calitatea de semnal pentru eliberarea graduală a
amortizorului anticiclic de capital (Grafic 3.2). În schimb, în cazul ipotezei unui ciclu
financiar scurt, eliberarea amortizorului se realizează înaintea tranziției către regimul
cu volatilitate redusă. Restul episoadelor de stres identificate prin metodologia
Markov-Switching aplicată indicelui ICRS reprezintă perioade de volatilitate
temporară, survenite în principal în urma unor șocuri externe, care nu se suprapun
unor perioade de creștere excesivă a creditării.
În concluzie, metodologia bazată pe estimarea unui Indice Compozit de Risc Sistemic
(ICRS) poate oferi semnale relevante pentru argumentarea deciziei de menținere,
reducere sau eliberare completă a amortizorului anticiclic de capital. În acest caz, analiza
bazată pe indicatorii suplimentari privind evoluția piețelor financiare (inclusiv indicele
ICRS) este complementară cu cea bazată pe monitorizarea creșterii excesive a îndatorării,
reflectând situațiile în care dezechilibrele intervenite în piața creditării se concretizează în
apariția unor episoade de volatilitate ridicată la nivelul întregului sistem financiar.
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3.2. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DIN STRUCTURA
LA TERMEN A RANDAMENTELOR TITLURILOR DE STAT
Cercetările cantitative au confirmat faptul că informațiile oferite de curba randamentelor,
în special cele furnizate de dinamica pantei sau a ecartului dintre randamentele
instrumentelor de datorie suverană cu maturitate lungă și cele cu maturitate scurtă, pot
prognoza cu succes activitatea economică reală. O serie de autori au utilizat cu succes
ecartul dintre titlurile cu maturitate de 10 ani și cele emise pe 3 luni pentru a prognoza
recesiuni în cazul economiei Statelor Unite ale Americii (Bernanke (2004), Estrella (2005a,
2005b), Mishkin (1990), Plosser (1994), Wu și Rudebusch (2004) și alții.
Într-o abordare similară, analiza de față propune investigarea relației dintre ecartul
de maturitate extras din curba randamentelor titlurilor de stat și ciclul financiar,
cu scopul de a identifica puterea de semnal a informațiilor disponibile în piața
financiară în fundamentarea deciziei de menținere, reducere sau eliberare completă a
amortizorului anticiclic de capital (CCyB).
Mecanismul complex de transmisie care surprinde legătura dintre ciclul financiar și
panta curbei randamentelor poate fi analizat din mai multe perspective. În primul
rând, în faza de expansiune a ciclului financiar, caracterizată de o creștere excesivă
a creditării către sectorul real (perioada 2006–2008), apariția unui șoc sistemic extern
conduce la o deteriorare rapidă a sentimentului investițional, respectiv la o creștere
a randamentelor pe termen scurt (aplatizare a curbei randamentelor). În acest caz,
temerile privind capacitatea de finanțare a statului pe termen scurt se translatează
cu precădere pe spectrul maturităților scurte și, într-o măsură mai mică, pe cel al
maturităților lungi. Prin urmare, conturarea unei tendințe de normalizare a curbei
randamentelor poate fi interpretată drept un semnal pentru debutul unei faze de
contracție a ciclului financiar, respectiv de reducere a amortizorului anticiclic de
capital. În al doilea rând, dintr-o perspectivă macroeconomică, Adrian, Estrella și Shin
(2009) argumentează faptul că în cazul în care conduita restrictivă a politicii monetare
conduce la o aplatizare a curbei randamentelor se diminuează marja netă a dobânzii
reducând profitabilitatea activității de creditare și conducând la o contracție a ofertei
de credit.
Cu scopul de a investiga problematica utilizând un set de date reprezentativ, serii
de date statistice privind ciclul financiar au fost extrase din baza de date a BRI20
pentru următoarele țări: Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și SUA. Datele
privind ecartul dintre randamentele cu maturitate lungă (10 ani) și cele cu maturitate
scurtă (2 ani) au fost extrase din baza de date Thompson Reuters Datastream, cu o
frecvență lunară. Eterogenitatea practicilor statistice între țări reprezintă o provocare
semnificativă, perioada de timp analizată fiind diferită de la o economie la alta.
În ciuda faptului că există un grad ridicat de eterogenitate la nivelul evoluției
ciclurilor financiare, analiza grafică demonstrează faptul că în faza de expansiune a
creditării intervine fenomenul de aplatizare a curbei randamentelor, fapt observat
20
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în majoritatea țărilor în perioada premergătoare crizei financiare globale, dar și
în episoadele anterioare de creștere excesivă a creditării. În acest caz, puterea de
predicție a fenomenului de inversare a curbei randamentelor trebuie adusă în discuție
în perioadele de creștere puternică a creditării (fazele expansioniste ale ciclului
financiar).
Grafic 3.3. Ciclul financiar și ecartul de
Grafic 3.4. Ciclul financiar și ecartul
maturitate pentru titluri de stat (Germania) de maturitate pentru titluri de stat (Franța)
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Grafic 3.6. Ciclul financiar și ecartul de
maturitate pentru titluri de stat (UK)
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În cazul României, rezultatele analizei (Grafic 3.7) confirmă ipoteza privind capacitatea
fenomenului de normalizare a ecartului de maturitate în semnalarea intrării ciclului
financiar într-o fază de contracție începând cu cel de-al doilea semestru al anului
2008. Totuși, în cazul indicatorului suplimentar care utilizează ipoteza unui ciclu
financiar scurt, tranziția se realizează mai rapid, puterea de semnal a ecartului de
maturitate fiind limitată în acest caz.
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Grafic 3.7. Evoluția ratei amortizorului anticiclic de capital în România
și ecartul de maturitate
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Notă: Analiza este limitată având în vedere lipsa disponibilității datelor statistice privind curba randamentelor înainte de 2007. În plus,
rezultatele trebuie interpretate prudent, având în vedere faptul că stadiul incipient de dezvoltare a pieței titlurilor de stat, coroborat cu
lichiditatea redusă, poate avea efecte asupra randamentelor instrumentelor de datorie suverană din perioada respectivă.

Sursa: Bloomberg, BNR

În concluzie, prin argumentele prezentate, indicatorul ecartului de maturitate poate
fi utilizat în cadrul metodologiei privind decizia de menținere, reducere sau eliberare
completă a amortizorului anticiclic de capital, având în vedere capacitatea sa de a
semnala o potențială inversare a fazei de expansiune a ciclului financiar. Normalizarea
curbei randamentelor, în perioade de expansiune a creditării, poate fi interpretată
drept semnal pentru intrarea într-o fază de contracție a creditării, însă analiza trebuie
abordată într-o viziune multilaterală, luând în considerare și alte aspecte de ordin
macroeconomic și financiar care pot avea un impact semnificativ asupra indicatorului.
În acest caz, automatizarea procesului de decizie nu este posibilă, fiind necesară
exercitarea puterii de apreciere a autorității desemnate în cadrul procesului de
monitorizare a variabilelor menționate.

3.3. EVALUAREA CONDIȚIILOR DIN PIAȚA MONETARĂ
INTERBANCARĂ
Monitorizarea continuă a condițiilor de stres din piața monetară interbancară este
importantă în contextul în care crizele de lichiditate pot avea consecințe negative la
nivelul întregului sistem financiar. Creșterea costurilor de finanțare se poate translata
în ratele de dobândă percepute de instituțiile de credit, cu efecte asupra cererii de
credit și, implicit, asupra ciclului financiar.
Rezultatele indicatorilor de stres relevă un episod semnificativ în perioada
2008-2009, subliniat atât de creșterea ecarturilor ROBID-ROBOR, cât și de volumul
ridicat de tranzacții derulate pe piața interbancară. Tensiunile din piață se diminuează
vizibil începând cu al doilea trimestru al anului 2009, oferind semnale similare
rezultatelor Indicelui Compozit de Risc Sistemic, dar și cu normalizarea curbei
randamentelor. În ceea ce privește Recomandarea CERS privind utilizarea cotațiilor
CDS aferente instituțiilor de credit, nu există date statistice disponibile pentru
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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instituțiile din România. Concluziile analizei pieței monetare interbancare sunt
congruente cu primele două abordări și pot oferi semnale suplimentare pentru
fundamentarea deciziei de eliberare a amortizorului anticiclic de capital.

3.4. ANALIZA PREDICTIBILITĂȚII CICLULUI FINANCIAR
PE BAZA CICLULUI ECONOMIC
Un instrument util ce poate fi folosit pentru decizia de ridicare a amortizorului CCyB
constă în așa-numitele regresii predictive. Aceste regresii sunt tipice domeniului
empiric al evaluării activelor, având ca scop realizarea de predicții cu privire la evoluția
randamentelor purtate de activele cu risc. Predicțiile sunt realizate utilizând informația
curentă înglobată în evoluția unor variabile de interes, precum raportul dintre
dividende și prețul aferent activelor cu risc. În cazul de față, aceste tipuri de regresii
sunt utilizate pentru a anticipa evoluția viitoare a îndatorării, pe baza informațiilor
curente referitoare la activitatea din sectorul economic real. Evoluția îndatorării este
urmărită în acest context ca proxy pentru evoluțiile asociate ciclului financiar. Utilizarea
unei astfel de abordări este argumentată de cadrul în care o serie de evidențe arată
faptul că evoluția ratelor de neperformanță din sectorul bancar sunt în principal
determinate de efecte de ordin macroeconomic.
Relația de predictibilitate dintre ciclul economic și ciclul firnanciar furnizează totodată
informații interesante despre factorii idiosincratici ce determină evoluția sectorului
financiar. Este bine cunoscut faptul că ciclul financiar este mai lung și mai volatil decât
ciclul economic. Altfel spus, există o serie de factori ce sunt particulari sectorului
financiar. Cu cât factorii financiari sunt mai importanți în determinarea evoluției
sectorului financiar cu atât evoluția curentă a ciclului economic este mai puțin utilă
pentru furnizarea de informații referitoare la evoluția viitoare a ciclului financiar.
Pornind de la recomandările furnizate de instituții internaționale, precum FMI sau
CERS, este indicat ca procesul de operaționalizare a amortizorului CCyB să fie
caracterizat de un tipar de netezire. Mai exact, în contextul în care modificările cu
privire la cerințele de capital au efecte importante asupra strategiei instituțiilor de
credit este important ca procesul de operaționalizare a amortizorului CCyB să nu
inducă modificări într-o manieră bruscă, pe care instituțiile de credit vor trebui să le
încorporeze în strategiile lor pe termen lung. În altă ordine de idei, atât FMI, cât și
CERS recomandă ca amortizorul CCyB să fie introdus în perioade bune din punct de
vedere economic și financiar și să fie eliberat în perioade caracterizate de turbulențe.
Nu în ultimul rând, cele două instituții financiare le recomandă reglementatorilor
să evite situațiile în care utilizarea acestui instrument ar induce volatilitate. Altfel
spus, se recomandă ca odată ce amortizorul este introdus, acesta să fie eliberat în
momentul în care se consideră că obiectivul urmărit a fost atins, nefiind dezirabile
situațiile în care acest instrument să fie utilizat excesiv pe parcursul unui orizont
mediu de timp.
În cadrul procesului de operaționalizare a amortizorului CCyB, mai exact în etapa în
care se consideră eliberarea acestuia, utilizarea unor regresii predictive are scopul de
40

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Ianuarie 2020

a oferi informații cu privire la evoluția viitoare a elementelor asociate ciclului financiar.
Informațiile furnizate sunt similare celor obținute din sistemele de avertizare timpurie,
de asemenea utilizate în domeniul stabilității financiare.
Modelul tipic de regresie predictivă, adaptat pentru cadrul de lucru actual, are
următoarea formă:
,							

(1)

unde:
este un proxy pentru evoluția ciclului financiar, iar este un predictor
asociat ciclului economic (sau de afaceri). În cazul de față atât
, cât și sunt
exprimate ca și deviații de la tendința pe termen lung,
reprezentând ciclul
îndatorării (deviația îndatorării de la tendința sa pe termen lung), în timp ce denotă
deviația PIB de la nivelul său pe termen lung. În relația de mai sus, și reprezintă
interceptul, respectiv panta curbei de regresie, în timp ce
sunt reziduurile ecuației
de regresie21.
Relația de mai sus arată faptul că utilizând informațiile conținute în predictorul
poate fi prezisă evoluția îndatorării pentru un orizont de trimestre în viitor. Aceste
predicții pot avea sau nu verosimilitate statistică. Există o serie de metode prin care
poate fi evaluată capacitatea de predicție, subiectul cu privire la oportunitatea
de a utiliza diferite metrici pentru evaluarea capacității de predicție fiind intens
dezbătut în literatură cu privire la domeniul evaluării activelor. Dincolo de această
idee, prima condiție pentru care să poată oferi informații cu privire la evoluția
viitoare a ciclului îndatorării este ca estimarea referitoare la panta curbei de regresie
să fie semnificativă din punct de vedere statistic. Pentru a aduce mai multă
informație este de preferat ca predictorul să fie modelat ca un proces stocastic de
tip auto‑regresiv:
,								

(2)

Relația de mai sus reprezintă un proces auto-regresiv de ordinul sau AR(1), unde
evoluția la momentul
a predictorului depinde de nivelul său la momentul
precedent. Translatarea informației de la un moment de timp la altul depinde de
parametrul în modelul de mai sus, unde
reprezintă reziduurile asociate,
care au aceleași proprietăți ca și procesul . Bineînțeles că definirea unui predictor
stocastic are sens numai în măsura în care există indicii că parametrul este
semnificativ din punct de vedere statistic. Estimări univariate, pe baza maximizării
funcției de verosimilitate, ale relației de mai sus arată faptul că = 0,8224, fiind
semnificativ la un nivel de încredere de 1 la sută. Pentru a verifica robustețea cu privire
la estimarea parametrului auto-regresiv , raportată mai sus, am recurs la utilizarea
metodei verosimilității maxime, iar rezultatele sunt prezentate în Anexa 2.
Cele două relații de mai sus pot fi introduse într-un model de tip vector auto-regresiv
de ordinul I sau VAR(1):
21
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.					

(3)

În vederea acomodării modelului VAR la forma relațiilor pentru evoluția ciclului
îndatorării
, respectiv a ciclului economic
, se impune definirea următoarelor
restricții:
,
,
,
.
În Tabelul 3.2 se regăsesc estimările relației predictive cu privire la evoluția viitoare a
ciclului îndatorării, realizate pe baza modelului VAR, definit în relația (3). După cum se
poate observa, estimările au fost realizate prin considerarea succesivă a unui orizont
de predicție de 1, 2, 3 și 4 trimestre. Coloanele 2 și 3 ale tabelului conțin estimările
obținute (cu probabilitățile de acceptare ale testului Student), în timp ce ultimele
două coloane conțin măsura (ce arată cât de bine modelul de regresie aproximează
seria de timp observată empiric), respectiv deviația standard a erorilor de aproximare.
Din estimările obținute se poate observa faptul că evoluția ciclului economic are
o putere de predicție ridicată pentru un orizont de timp de 1 și 2 trimestre. Din
aplicarea testului Student, putem observa că parametrii obținuți în aceste cazuri sunt
semnificativi la un nivel de încredere de 99 la sută.
Tabel 3.2. Estimarea modelului VAR pentru regresii predictive pentru un orizont de
1, 2, 3 și 4 trimestre

1 trimestru

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Intercept ( )

Panta curbei de regresie ( )

0,0010

0,7948

(0,8628)

(0,0000*)

[0,8952]

[0,0006*]

{0,9107}

{0,0024*}

0,0008

0,6359

(0,8975)

(0,0001*)

[0,9349]

[0,0048*]

{0,9459}

{0,0123**}

0,0011

0,3940

(0,8641)

(0,0039*)

[0,9236]

[0,0675***]

{0,9354}

{0,1004}

0,0013

0,1438

(0,8546)

(0,2678)

[0,9251]

[0,5031]

{0,9347}

{0,5277}

%

%

33,20

4,80

21,26

5,24

8,20

5,78

1,09

6,04

Notă: Cifrele raportate îngroșat reprezintă estimările obținute. Valorile dintre paranteze reprezintă probabilitățile de acceptare ale
ipotezei nule a testului Student, conform căreia parametrii estimați sunt zero, unde *, ** și *** reprezintă nivelurile de încredere
de 1 la sută, 5 la sută și 10 la sută. Valorile dintre parantezele rotunde ( ) au fost obținute pentru cazul în care erorile standard
ale ecuațiilor de regresie nu au fost corectate pentru fenomenul de corelare serială. Valorile dintre parantezele pătrate [ ] și cele
dintre acolade { } au fost obținute în urma aplicării metodei momentelor generalizate (GMM) pe baza estimatorului Newey‑West
pentru corectarea erorilor standard rezultate din estimarea regresiilor cu metoda celor mai mici pătrate. Valorile aferente
parantezelor pătrate [ ] au fost obținute pentru cazul în care numărul de operatori de întârziere pentru corectarea efectului
de auto‑corelare coincide cu numărul de trimestre pentru care se face estimarea. În cazul valorilor dintre acolade { }, numărul
operatorilor de întârziere pentru corectarea efectului de auto‑corelare coincide cu de două ori numărul de trimestre pentru
care se face estimarea (mai multe detalii se regăsesc în Anexa 1).
Sursa: estimări proprii

42

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Ianuarie 2020

De menționat este că cel mai important reper referitor la probabilitățile de acceptare
ale ipotezei, conform căreia parametrii estimați nu sunt semnificativ diferiți de
zero (ipoteza nulă a testului Student), este dat de valorile dintre parantezele pătrate [ ],
întrucât valorile dintre parantezele ( ) sunt bazate pe erori standard care nu sunt
corectate pentru fenomenul de corelare serială, în timp ce valorile dintre acolade { }
sunt corectate sub ipoteza că fenomenul de corelare serială acoperă un număr
ridicat de operatori de întârziere22 (lags). Atunci când orizontul de interes crește la
3 trimestre se poate observa cum capacitatea de predicție se reduce semnificativ,
concomitent cu o creștere a incertitudinii cu privire la semnificația statistică a
estimării, conform probabilității de acceptare a ipotezei nule a testului Student. În
schimb, se poate observa că atunci când orizontul de interes este de 4 trimestre,
incertitudinea cu privire la verosimilitatea statistică a estimării pantei curbei de
regresie crește accentuat, față de cazul precedent în care orizontul de interes era de
3 trimestre. Pe de altă parte, se poate observa faptul că în toate cele 4 cazuri estimările
arată că interceptul ecuațiilor de predicție nu este semnificativ diferit de zero.
În sensul celor menționate, în cele ce urmează vom investiga contextul estimărilor
obținute pentru orizontul de predicție de 4 trimestre. Mai exact, este important de
înțeles dacă lipsa de semnificație statistică a parametrului , care în magnitudine este
diferit de zero, este obținută doar în cadrul unui orizont finit.
Există o serie de opțiuni care pot fi utilizate pentru investigarea acestor aspecte. În
primă fază va fi utilizat un algoritm numeric de învățare, similar algoritmilor utilizați în
domeniul inteligenței artificiale. Acest algoritm numeric vizează implementarea unui
procedeu de tipul celor mai mici pătrate pe baza utilizării unui gradient.
Primul dintre aspectele investigate se referă la valoarea parametrilor. În general,
metodele de tipul verosimilității maxime urmăresc să găsească un nivel de maxim
local al funcției definite, punct la care valorile aferente ale parametrilor ating nivelul
optimal. Mai exact, formulele derivate (conform legilor asimptotice) pentru procesul
de bază sunt obținute sub egida atingerii unui maxim local. În locul utilizării unor
formule derivate asimptotic, o alternativă ar putea să o constituie utilizarea unor
abordări care să găsească numeric acel punct de optim (minim sau maxim, la nivel
global sau local). Aceste instrumente, denumite gradienți descendendenți (descend
gradients), presupun definirea unei funcții obiectiv sau funcții de cost, care să ia
diferite valori din seturi predefinite pentru parametrii considerați. În cadrul acestei
lucrări au fost utilizate două tipuri de gradienți. Prima abordare constă în utilizarea
unui așa-numit gradient lot, a cărui funcție de cost o reprezintă minimizarea erorilor
de predicție. Această abordare practic reprezintă o abordare numerică a metodei
celor mai mici pătrate. A doua abordare constă în utilizarea unui gradient stocastic
sau a unei reguli de învățare de tip Widrow-Hoff. Spre deosebire de prima abordare,
ce folosește secvențial loturi de învățare, a doua abordare presupune un singur set de
învățare, iar parametrii optimali sunt căutați prin actualizare în funcție de modificarea
funcției de cost (care este similară cu cea a primei abordări). Mai multe informații
despre utilizarea gradienților se regăsesc în Anexa 1.
22
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În acest caz, numărul operatorilor de întârziere pentru corectarea efectului de auto-corelare a fost ales arbitrar ca fiind de
două ori numărul de trimestre pentru care se face estimarea, pentru a oferi o limită superioară cu privire la nivelul erorilor
standard, simetric față de cazul în care erorile standard nu sunt corelate serial.
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În Graficul 3.8 se regăsește bazinul de atracție pentru gradientul de lot, pentru
determinarea punctului minim al funcției de cost asociate în vederea stabilirii nivelului
optimal al parametrilor. Bazinul de atracție arată valorile funcției de cost (funcția care
măsoară nivelul erorilor de aproximare), pentru diferitele valori ale parametrului
(axa orizontală – Ox), respectiv diferite valori pentru parametrul auto-regresiv
(axa verticală – Oy). Totodată, în grafic se regăsește și convergența gradientului
stocastic către un nivel de minim al funcției de cost și implicit găsirea parametrilor.
Elipsele de încredere (la un nivel de 95 la sută) delimitează zona de verosimilitate
pentru distribuția comună a estimațiilor celor doi parametri, fiind determinată pe
baza rezultatelor din modelul de regresie. Pentru comparație, în grafic punctul marcat cu
roșu arată nivelul parametrilor estimați pe baza modelului de regresie. Din grafic se poate
observa cum valorile parametrilor determinați pe baza gradientului de lot sunt foarte
apropiate de estimările furnizate de modelul de regresie.
Punctul optimal indicat de gradientul stocastic indică un nivel al parametrului
auto‑regresiv foarte apropiat de valorile indicate de modelul de regresie, respectiv
de gradientul de lot. Pe de altă parte, nivelul optimal al parametrului conform
gradientului stocastic arată o diferență mai mare comparativ cu valorile indicate
de celelalte două abordări. În altă ordine de idei, uitându-ne la forma elipsei pentru un
nivel de încredere de 95 la sută pentru cei doi parametri estimați pe baza modelului
de regresie se observă că funcția de cost a gradientului de lot arată un comportament
similar, după cum o arată modificarea culorilor din bazinul de atracție.
Grafic 3.8. Bazinul de atracție pentru gradientul de lot, convergența gradientului
stocastic și elipsa de încredere (95 la sută) determinată pe baza modelului de regresie
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A doua modalitate de a investiga verosimilitatea parametrilor se bazează pe simulări
Monte-Carlo, care confirmă rezultatele preliminare, mai multe informații fiind
prezentate în Anexa 2.
Analizând Graficul 3.9, la intersecția liniei orizontale cu cea verticală este marcat
punctul ce corespunde estimărilor obținute pe baza eșantionului de date utilizat
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(în urma estimărilor bazate pe date, coeficientul auto-regresiv este 0,2290 și este
semnificativ la un nivel de încredere de 1 la sută, în cazul metodei standard de
estimare în care nu este aplicată nicio corecție pentru fenomenul de auto-corelare
al erorilor). Conform estimărilor din date, parametrul nu este semnificativ diferit de
zero, acest aspect constituind ipoteza nulă a exercițiului de simulare, fiind marcată cu
o stea de culoare neagră în grafic. Valorile din cele patru cadrane indică procentul din
estimările situate în zona respectivă.
Grafic 3.9. Distribuția comună a parametrilor estimați pe baza simulărilor
Monte‑Carlo
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Sursa: estimări proprii

Prima observație cu privire la distribuția comună a estimărilor pe baza simulărilor
derulate se referă la faptul că între estimările pentru coeficientul auto-regresiv ( ) și
coeficientul din relația de predicție există o relație pozitivă, după cum o arată
orientarea norului de puncte. După cum indică Graficul 3.10, în 45 la sută din simulări
a fost obținut un coeficient mai mare decât cel obținut din date, atunci când
coeficientul auto-regresiv ( ) este mai mic decât cel obținut din date, în timp ce
pentru un coeficient auto-regresiv ( ) mai mare decât cel estimat pe baza datelor
în 26 la sută din simulări a fost obținut un coeficient de asemenea mai mare decât
estimarea din date. Pe de altă parte, în doar aproximativ 25 la sută din cazurile
simulate estimările coeficientului s-au situat între 0 și nivelul estimat din date
(24 la sută din cazuri s-au înregistrat pentru un coeficient auto-regresiv ( ) mai mic
decât cel estimat pe baza datelor, respectiv doar 0,7 la sută din cazuri s-au înregistrat
pentru un coeficient auto‑regresiv ( ) mai mare decât cel estimat pe baza datelor).
Curba albastră și cea roșie reprezintă nivelul maxim al coeficientului pentru care
ipoteza nulă (conform căreia parametrul nu este semnificativ diferit de 0) a testului
LR este acceptată la un nivel de încredere de 5 la sută, respectiv de 1 la sută (mai
multe informații despre construcția acestui test pentru cazul de față se regăsesc în
Anexa 1). Pe de altă parte, elipsele de încredere (la un nivel de 95 la sută, respectiv
99 la sută) delimitează zona de verosimilitate pentru distribuția comună a estimațiilor
celor doi parametri.
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Din inspecția celor două curbe se observă faptul că testul LR confirmă informația
furnizată de testul Student pentru estimarea bazată pe date, și anume faptul că
valoarea obținută pentru nu prezintă verosimilitate statistică. Suprapunând
informațiile furnizate de cele două curbe cu informațiile furnizate de elipsele de
încredere (la un nivel încredere de 95 la sută, respectiv 99 la sută) se pot trage
concluzii utile cu privire la rezultatele obținute. Astfel, se poate deduce că pentru
o valoare a coeficientului auto-regresiv ( ) egală cu cea obținută pe baza datelor,
o valoare a coeficientului mai mult decât dublă față de valoarea obținută din date
este necesară astfel încât parametrul în cauză să prezinte verosimilitate statistică.
Totodată, curbele determinate pe baza testului LR arată faptul că o creștere a
coeficientului auto-regresiv ( ) ar putea conduce la obținerea verosimilității statistice
a parametrului . Relația dintre valoarea coeficientului auto-regresiv ( ) și semnificația
statistică a parametrului poate fi caracterizată ca fiind neliniară, neliniaritate ce
se accentuează pentru valori ridicate ale lui . În acest sens, se poate observa cum
pentru valori foarte ridicate ale coeficientului auto-regresiv ( ) semnificația statistică
a parametrului devine relevantă chiar și pentru valori ale acestuia mai reduse decât
estimarea obținută pe baza datelor. O altă remarcă interesantă ce se poate desprinde
din graficul de mai sus se referă la relația dintre forma elipselor și orientarea norului
de puncte. Astfel, în timp ce forma elipselor indică independență între evoluția ciclului
îndatorării și a ciclului economic pentru un orizont de predicție de 1 an, estimările
pe baza simulărilor subliniază faptul că o persistență mai ridicată a ciclului economic
oferă putere de predicție cu orizontul de 1 an pentru evoluția ciclului economic.
Din punct de vedere economic, informația furnizată de orientarea norului de puncte
prezintă mai multă relevanță comparativ cu orientarea elipselor de încredere: o
contracție mai persistentă a sectorului economic real are potențialul de a genera
efecte pe termen mai lung asupra pieței creditului. Pentru a sublinia nuanța
economică a remarcii făcute anterior am elaborat următorul exercițiu contrafactual.
Recurgând la un model de tip DSGE proiectat pentru interacțiunea dintre ciclul
economic și cel financiar, am transpus mecanismul de transmisie a modelului VAR
estimat mai sus (cu un orizont de predicție de 4 trimestre) pentru a investiga cum
o creștere a persistenței coeficientului auto-regresiv ( ) afectează evoluția ciclului
creditării. În acest sens, am urmat aceeași abordare ca cea folosită de Alupoaiei,
Kubinschi și Neagu (2018), atât în termeni de instrumentar, cât și de calibrare.
Exercițiul contrafactual constă în analiza răspunsurilor pe care ciclul îndatorării le
înregistrează la un șoc tehnologic, considerând pe rând o valoare a coeficientului
auto-regresiv ( ) de 0,229 (cât a fost estimat pe baza datelor), respectiv o valoare a
acestui parametru de 0,5 (această valoare a fost aleasă arbitrar pentru expunere).
Caracterul predictiv al modelului VAR a fost transpus în modelul DSGE prin definirea
unui șoc tehnologic anticipat (sub ipoteza așteptărilor raționale ale agenților din
model), în sensul lui Beaudry și Portier (2004).
Graficul 3.10 ilustrează răspunsul ciclului îndatorării (pentru a fi mai bine subliniată
ideea, am raportat răspunsurile cumulate) pentru fiecare dintre cazurile îndatorate,
considerând contrafactual apariția unui șoc negativ ca proxy pentru recesiune. Din
analiza funcțiilor de impuls răspuns se observă faptul că ciclul îndatorării răspunde
mai pronunțat la o creștere a coeficientului auto-regresiv ( ), confirmând din punct
de vedere economic sensul estimărilor pe baza simulărilor Monte-Carlo: valori mai
ridicate ale coeficientului auto-regresiv ( ) sunt asociate atât cu valori mai ridicate ale
parametrului , cât și cu un nivel mai ridicat al verosimilității statistice a parametrului .
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Grafic 3.10. Funcțiile cumulate de răspuns ale îndatorării la un șoc tehnologic
anticipat (negativ)
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Altfel spus, mențiunea de mai sus se referă la faptul că un ciclu economic mai
persistent poate oferi mai multă informație despre evoluția viitoare a ciclului financiar.
Dacă din punct de vedere economic am arătat faptul că această ipoteză este una
fezabilă, rămâne de găsit o soluție care să facă posibil acest lucru. Răspunsul la
această problemă îl oferă Campbell și Shiller (1988), care propun o abordare bazată
pe caracterul predictibil pe termen lung al predictorului, modelat ca un proces
auto‑regresiv de ordinul I. Altfel spus, întorcându-ne la procesul definit pentru
modelarea evoluției ciclului economic, utilizând estimările obținute pentru orizontul
de predicție de 1 trimestru, putem extinde orizontul de predicție la un orizont mai
lung (de 3 trimestre sau de 1 an), după cum urmează:
							

(4)

unde: este coeficientul auto-regresiv estimat pentru orizontul de predicție de un
trimestru, denotă orizontul de predicție, iar restul variabilelor au aceeași interpretare
definită anterior. În cazul de față, dat fiind faptul că pentru orizontul de predicție
de un trimestru, din estimări, a rezultat o valoare a coeficientului auto‑regresiv de
0,8224, atunci = 0,5562 și = 0,4575. Aceste valori sunt semnificativ mai mari atunci
când pentru orizontul de predicție pentru 3 trimestre și 4 trimestre a fost utilizat
modelul VAR. Din punct de vedere al verosimilității statistice, din tabelul cu estimări
pentru modelul VAR utilizat pentru diferitele orizonturi de predicție se observă că
probabilitățile de acceptare a ipotezei nule a testului Student sunt mai reduse pentru
orizontul de predicție de 1 trimestru, decât pentru cazul când orizontul de predicție a
fost de 3 trimestre, respectiv 4 trimestre. Pentru realizarea predicțiilor, relația de mai
sus se va înlocui în relația univariată23, care va fi estimată cu aceleași tehnici utilizate în
cazul modelului VAR.

23
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Mai sus am formulat o abordare directă pentru realizarea de predicții pe termen lung
într-o manieră univariată (și nu multivariată cum este cazul modelului VAR). Pe de
altă parte, o serie de lucrări de interes pentru politica macroprudențială subliniază
faptul că decidenții de politici, în procesul de calibrare a instrumentelor, ar trebui să
ia în considerare evoluția cumulată a deviațiilor de la tendința pe termen lung pentru
variabile de interes. O lucrare de interes în acest sens este cea a lui Laeven și Valencia
(2012), care cumulează deviația de la tendința pe termen lung a PIB pentru o perioadă
de 3 trimestre, având ca și referință momentul de declanșare a crizei financiare. De
altfel, din punct de vedere tehnic, o recesiune este definită ca fiind semnalată de
rate de creștere negativă ale PIB real pentru cel puțin 2 trimestre. În sensul celor
menționate anterior, în cadrul acestei lucrări vom considera de asemenea și abordarea
bazată pe evoluții cumulate pentru a investiga capacitatea de predicție a ciclului
economic pentru un orizont mai lung de timp.
							

(5)

unde:
vor fi inovațiile reprezentării univariate de mai sus. Spre deosebire de
abordarea directă prezentată anterior, singura diferență adusă de abordarea bazată pe
evoluții cumulative constă în apariția operatorilor sumă.
Tabel 3.3. Estimarea regresiilor de predictibilitate pe termen lung, pe baza abordării
directe, respectiv a abordării cu evoluții cumulate
Abordarea directă
Orizontul
3 trimestre

%
1,1757

%

33,28

4,85

33,22

5,89

[0,0049*]
{0,0114**}
4 trimestre

1,4277
[0,0073*]
{0,0146**}
Abordarea bazată pe evoluții cumulate

Orizontul
3 trimestre

0,7316

%

%

22,41

14,66

15,62

19,9

[0,0117**]
{0,0242**}
4 trimestre

0,6461
[0,0398**]
{0,0613***}

Notă: Valorile dintre paranteze reprezintă probabilitățile de acceptare ale ipotezei nule a testului Student, conform căreia
parametrii estimați sunt zero, unde *, ** și *** reprezintă nivelurile de încredere de 1 la sută, 5 la sută și 10 la sută. Valorile dintre
parantezele pătrate [ ] și cele dintre acolade { } au fost obținute în urma aplicării metodei momentelor generalizate (GMM) pe
baza estimatorului Newey-West pentru corectarea erorilor standard rezultate din estimarea regresiilor cu metoda celor mai mici
pătrate. Valorile aferente parantezelor pătrate [ ] au fost obținute pentru cazul în care numărul de operatori de întârziere pentru
corectarea efectului de auto-corelare coincide cu numărul de trimestre pentru care se face estimarea. În cazul valorilor dintre
acolade { }, numărul operatorilor de întârziere pentru corectarea efectului de auto-corelare coincide cu de două ori numărul de
trimestre pentru care se face estimarea.
Sursa: estimări proprii
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Din estimări se poate observa faptul că panta curbei de predicție (parametrul ) este
semnificativ din punct de vedere statistic în cazul ambelor abordări, la diferite niveluri
de încredere. Ca urmare a susceptibilității fenomenului de auto-corelare, datorată
aspectului de suprapunere pe fondul prelucrărilor operate, în acest exercițiu de
estimare am raportat doar valorile obținute pe baza estimatorului Newey-West. În
cazul abordării de bază (ne referim la valorile aferente parantezelor pătrate [ ] obținute
pentru cazul în care numărul de operatori de întârziere pentru corectarea efectului de
auto-corelare coincide cu numărul de trimestre pentru care se face estimarea), pentru
metoda directă, observăm că parametrul este semnificativ statistic la un nivel de
încredere de 1 la sută pentru ambele orizonturi de predicție. În cazul abordării bazate
pe evoluții cumulate, se observă că parametrul este semnificativ statistic la un nivel
de încredere de 5 la sută pentru ambele orizonturi de predicție, cu mențiunea că
pentru orizontul de predicție de 3 trimestre erorile standard sunt mai mici (după cum
probabilitatea de acceptare a ipotezei nule a testului este mai redusă). Comparând
nivelul de predictibilitate se observă faptul că abordarea directă conduce la obținerea
unui mai ridicat decât în cazul celei de a doua abordări. În cazul ambelor abordări,
se poate observa că valorile parametrului sunt relativ apropiate pentru cele două
orizonturi de predicție. Totodată, fiecare dintre estimări pentru cele două orizonturi
de predicție are o eroare standard asociată, aferentă estimării.
Pentru a testa dacă parametrii sunt egali pentru cele două orizonturi de predicție,
am utilizat testul Wald separat pentru fiecare dintre cele două abordări. Ipoteza
nulă a testului este că valoarea estimată a parametrului pentru orizontul de
predicție de 3 trimestre este egală cu valoarea estimată a parametrului pentru
orizontul de predicție de 4 trimestre. Acest aspect a fost testat pentru fiecare dintre
cele două abordări utilizate. Testul Wald a fost utilizat separat pentru cazul unei
distribuții , respectiv pentru cazul unei distribuții Student. Rezultatele obținute
(Tabelul A.1 din Anexa 2) arată faptul că, în cazul abordării bazate pe evoluții
cumulate, există o probabilitate de aproximativ 78 la sută să acceptăm ipoteza nulă
conform căreia panta curbei de predicție este egală pentru cele două orizonturi.
În cazul abordării directe, probabilitatea de acceptare a ipotezei nule este de
aproximativ 63 la sută.

4. Concluzii
Lucrarea are ca scop creșterea transparenței cu privire la utilizarea instrumentului
macroprudențial amortizorul anticiclic de capital (CCyB). Aceasta este o continuare a
lucrărilor similare din trecut, exemplul cel mai recent fiind cel în care a fost explicat
modul de calibrare a gradului maxim de îndatorare privind sectorul populației
(Nier et al. 2019, “Debt Service and Default: Calibrating Macroprudential Policy Using
Micro Data”).
Metodologia de introducere, calibrare și eliberare a CCyB folosită în România este
în linie cu recomandările la nivel european în domeniu și cu cele mai bune practici
internaționale. Metodologia prezentată în această lucrare este însă într-o continuă
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reevaluare, urmărind să implementeze cele mai noi informații privind dinamica
riscurilor ciclice domestice și studiile de specialitate privind acest subiect.
Din punct de vedere cantitativ, pe măsură ce experiența la nivel european privind
amortizorul anticiclic de capital a permis dezvoltarea unor metodologii și abordări
empirice care pot contribui la fundamentarea deciziilor legate de recalibrarea ratei
amortizorului, instrumentarul utilizat în România a fost actualizat, fiind permanent
adaptat cerințelor și particularităților cadrului macrofinanciar autohton. În plus, având
în vedere caracteristicile ciclului financiar din România, unele abordări empirice au
fost dezvoltate în mod particular pentru a investiga relația dintre sectorul financiar și
economia reală sau pentru a evalua riscurile sistemice de natură ciclică într-o manieră
robustă.
Nu în ultimul rând, metodologia prezentată în această lucrare nu reprezintă poziția
oficială a autorității macroprudențiale din România sau a Băncii Naționale a României,
ci este opinia la nivel tehnic a cercetătorilor din banca centrală, care s-au ocupat în
ultima perioadă de acest subiect.
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Recomandarea CERS/2013/1 privind obiectivele intermediare şi
instrumentele politicii macroprudențiale

*

Recomandarea CERS/2014/1 cu privire la orientări privind stabilirea
ratelor amortizoarelor anticiclice de capital

*

Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate
pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor
instrumente

*

Summary Compliance Report – “ESRB Recommendation on Guidance for
Setting Countercyclical Buffer Rates (ESRB/2014/1)”, mai 2019
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Anexa 1
Pentru modelul AR(1) cu erori distribuite Gaussian, funcția de verosimilate
necondiționată este dată de următoarea formulă:

			

(A1)

unde: este varianța procesului, este parametrul auto-regresiv, iar este lungimea
seriei de timp utilizate. Funcția de verosimilitate condiționată are o formă similară,
fiind definită pe baza următoarei relații:
		

(A2)

În mod canonic, estimările pe baza metodei verosimilității maxime sunt obținute prin
egalizarea cu zero a derivatelor parțiale ale și în funcție de și . În cazul de față,
estimările sunt date numeric de funcțiile de densitate asociate celor două abordări. După
cum se poate observa din relațiile de mai sus, în cazul abordării condiționate, se consideră
faptul că primul trimestru este privit ca o informație deterministă și nu stocastică.
Pentru a obține estimări ale varianței parametrului robuste în prezența fenomenului
de corelare serială, am utilizat abordarea Newey-West. Această abordare a fost
implementată pe baza următoarei expresii:
				

(A3)

,
,
, iar
unde: este vectorul parametrilor estimați
este lungimea eșantionului. Relația de mai sus reprezintă metodologia Newey-West
implementată pentru relația de predictibilitate din modelul VAR, unde și sunt
interceptul, respectiv panta curbei de regresie, în timp este vectorul predictor (unde
1 se regăsește pentru modelarea interceptului). În relația de mai sus, reprezintă un
element de ponderare, unde denotă numărul de operatori de întârziere (lags).
Pentru exercițiile contrafactuale bazate pe simulări de tip Monte-Carlo pentru cazul
unui orizont de predictibilitate de 4 trimestre, am folosit o procedură care presupune
parcurgerea secvențială a următorilor pași:
1. utilizarea estimărilor obținute din modelul de regresie pentru parametrii
elemente de inițiere în procesul de simulare;

, și , ca

2. utilizarea unei factorizări de tip Cholesky pentru matricea de varianță-covarianță a
inovațiilor modelului VAR (
și
);
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3. tragerea a doi vectori aleatori de dimensiune și multiplicarea acestora cu
factorizarea obținută la pasul 2;
4. tragerea unei valori aleatoare din distribuția sa condiționată, care să folosească
ca și punct initial în procesul de simulare;
5. obținerea unor serii de timp de dimensiune pentru

și

;

6. estimarea unui model VAR de tipul celui descris în lucrare (fără corecție de tip
Newey‑West), pentru un orizont de predicție de 4 trimestre;
7. repetarea pașilor 3 – 6 de 100 000 de mii de ori.
Considerând ca fiind vectorul parametrilor care urmează a fi determinați utilizând o
metodologie de tip gradient de lot, funcția de cost asociată este definită astfel:
			

(A4)

unde, am calibrat parametrii și pe baza estimărilor din modelul de regresie
(ambele valori sunt apropiate de zero), în timp ce
conform restricției
menționate în text. Astfel, obiectivul nostru a fost determinarea valorii optimale pentru
parametrii
,
, fiind în acest caz un vector Nx2, unde N a fost stabilit
ca fiind 500 (această valoare a fost stabilită într-o manieră arbitrară), ce stochează
intervalele în care iau valori și . Pornind de la estimările obținute din modelul
de regresie, cele două intervale în care pot lua valori parametrii de interes au fost
stabilite astfel: și
. Parametrii optimali vor fi găsiți pentru punctul
de minim al funcției
. Altfel spus, vom avea
, unde (ce conține valorile
optimale) va fi un punct de minimum local. Relația A3 practic reprezintă o variantă
numerică a metodei celor mai mici pătrate, ce presupune ca, pentru considerarea
secvențială a unor loturi de pregătire a căror lungime începe de la un eșantion de
2 observații și până la ( fiind considerat lungimea eșantionului), calculează pătratul
erorilor de predicție pentru fiecare combinație de parametri.
Gradientul stocastic este definit pe baza următoarei expresii:

		

(A5)

Pe de altă parte, gradientul stocastic sau regula de învățare supervizată Widrow-Hoff,
chiar dacă aparent utilizează un principiu similar celui al gradientului de lot, mecanica
pe care se bazează este foarte diferită. În timp ce gradientul de lot, după cum
sugerează și numele, presupune segmentarea eșantionului loturi a căror dimensiune
crește secvențial până la , gradientul stocastic presupune covergența parametrilor
către nivelul optimal pe baza unei penalizări cu un parametru (valoarea acestuia a
fost stabilită la 0,05 pentru a asigura o convergență monotonă, după cum recomandă
literatura de specialitate) a erorilor de predicție.
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După cum Cohrane (2006) arată, statistica testului LR pentru modelul de predicție
folosit este definită pe baza următoarei relații:
						 (A6)
Această expresie a fost determinată pe baza raportului dintre modelul de predicție
restricționat (atunci când panta curbei de predicție este zero) și modelul nerestricționat
(atunci când panta curbei de predicție este diferită de zero). Statistica testului este
distribuită asimptotic .
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Anexa 2
Pentru a verifica robustețea cu privire la estimarea parametrului auto-regresiv ,
raportată mai sus, am recurs la utilizarea metodei verosimilității maxime. Tot în sensul
robusteții, vom utiliza două versiuni ale metodei verosimilității maxime, și anume
abordarea condiționată, respectiv abordarea necondiționată. Mai comună în literatura
de specialitate este utilizarea metodei necondiționate a verosimilității maxime. Diferența
dintre cele două abordări constă în faptul că metoda condiționată a verosimilității
maxime presupune considerarea unui set inițial de observații ca fiind deterministic și nu
stohastic. Definirea funcțiilor de verosimilitate maximă pentru cele două abordări este
cea definită în Anexa 1.
Grafic A.2.1. Funcțiile de verosimilitate pentru modelul AR(1)
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Sursa: estimări proprii

Din analiza graficului de mai sus se poate observa cum maximul funcției de
verosimilitate condiționată este foarte apropiat de estimarea obținută pe baza
metodei celor mai mici pătrate, indicând un = 0,813. În schimb, estimarea pe baza
abordării necondiționate indică un = 0,924. Chiar dacă diferența dintre estimările
obținute cu abordarea necondiționată și cea condiționată nu este una semnificativă,
este indicat de analizat dacă totuși seria de timp conține o rădăcină unitate. Acest
lucru ar trebui să fie puțin posibil în mod normal într-un caz ca cel de față, în care
seria de timp supusă estimării reprezintă deviația de la tendința pe termen lung
a PIB. Testul de rădăcină unitate ADF arată în schimb faptul că ipoteza nulă este
acceptată la un nivel de 1 la sută. Acest aspect s-ar putea datora contracției puternice
determinate de survenirea crizei financiare din 2009, ce a urmat unui episod de
creștere economică ridicată. Episodul de creștere economică accentuată, urmat apoi
de o contracție economică semnificativă poate contura situația unei rădăcini unitate
existente la nivel local, care însă să nu afecteze proprietatea globală de staționaritate.
Pentru a corecta din punct de vedere econometric, deviației de la tendința pe termen
lung îi poate fi aplicat un filtru de frecvență, precum filtrul Baxter-King. În urma unui
astfel de exercițiu am observat că ipoteza de rădăcină unitate este respinsă chiar
și la un nivel de încredere de 1 la sută. Din punct de vedere economic, dat fiind faptul
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că deviația de la tendința pe termen lung pe baza filtrului Hodrick-Prescott reprezintă
un reper în cadrul analizelor referitoare la politica macroprudențială, în estimările ce
urmează am preferat să utilizăm această serie de timp ca și predictor pentru evoluția
viitoare a ciclului îndatorării.
A doua modalitate de investiga verosimilitatea parametrilor se bazează pe simulări
Monte-Carlo. Această abordare urmărește să evite limitele determinate de caracterul
de eșantion redus atunci când se discută de verosimilitatea parametrilor estimați prin
metoda celor mai mici pătrate. Abordarea de tip Monte-Carlo presupune ca, utilizând
parametrii estimați, să se realizeze simulări cu privire la realizarea simultană a celor
două șocuri ce afectează sistemul VAR definit mai sus. O astfel de abordare este utilă
atât în furnizarea de informații pentru fenomenul de deplasare statistică24, cât și
pentru determinarea numerică a probabilităților de acceptare a ipotezei nule conform
căreia parametrii nu sunt semnificativ diferiți de zero.
Grafic A.2.2. Distribuția estimărilor pentru modelul de predicție pe baza simulărilor
Monte-Carlo

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0

0
[-0,71, -0,69]
(-0,61, -0,58]
(-0,52, -0,48]
(-0,42, -0,39]
(-0,32, -0,29]
(-0,23, -0,19]
(-0,13, -0,10]
(-0,03, -0,00]
(0,06, 0,09]
(0,16, 0,19]
(0,25, 0,29]
(0,35, 0,38]
(0,45, 0,48]
(0,54, 0,57]
(0,64, 0,67]
(0,73, 0,77]
(0,83, 0,86]

7 000

Panta curbei de predicție (β)

[-0,27, -0,25]
(-0,21, -0,20]
(-0,16, -0,14]
(-0,11, -0,09]
(-0,05, -0,04]
(0,00, 0,02]
(0,05, 0,07]
(0,11, 0,13]
(0,16, 0,18]
(0,21, 0,23]
(0,27, 0,29]
(0,32, 0,34]
(0,38, 0,39]
(0,43, 0,45]
(0,48, 0,50]
(0,54, 0,55]
(0,59, 0,61]

Coeficientul auto-regresiv (ρ)
7 000

În cazul de față, am rulat un număr de 100 000 de simulări pentru sistemul VAR definit
(mai multe informații despre abordarea bazată pe simulări utilizată în această lucrare
se regăsesc în Anexa 1). Cu privire la primul aspect menționat anterior, în Graficul A.2.2
se regăsesc histogramele cu privire la estimările obținute în cazul simulărilor realizate
pentru coeficientul auto-regresiv ( ), respectiv pentru coeficientul din relația de
predicție a evoluției viitoare a ciclului îndatorării. Dintre histogramele prezentate,
comparativ cu estimările obținute pe baza metodei celor mai mici pătrate, se observă
că parametrul este deplasat în jos (valoarea mediană a histogramei este mai mică
decât valoarea parametrului obținută pe baza setului real de date), în timp ce
parametrul este deplasat în sus. Această situație survine ca urmare a covariației dintre
inovațiile
și
. O serie de lucrări de specialitate, precum Stanbaugh (1999) arată
că prezența deplasării statistice afectează și puterea testelor de semnificație statistică.
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Deplasarea statistică se definește ca fiind diferența dintre valoarea estimată a unui parametru (utilizând o abordare
asimptotică precum este metoda celor mai mici pătrate) și valoarea așteptată a estimatorului respectiv. Această problemă
este una tipică cazurilor caracterizate de existența unui eșantion de dimensiuni reduse.
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Cu privire la cel de-al doilea aspect legat de natura informațiilor furnizate de abordarea
bazată pe simulări Monte-Carlo, în Graficul A.2.2 se regăsește distribuția comună a
estimărilor pentru coeficientul auto-regresiv ( ), respectiv pentru coeficientul din
relația de predicție.
Tabel A.1. Testul Wald pentru testarea ipotezei nule conform căreia panta curbei de
predicție ( ) este egală pentru cele două orizonturi de predicție
Student
Statistica testului

Valoare

Probabilitate de acceptare
a ipotezei nule

Valoare

Probabilitate de acceptare
a ipotezei nule

Abordarea directă

0,2375

62,6012

0,4873

62,7492

Abordarea bazată pe
evoluții cumulate

0,0767

78,1885

0,2769

78,2679

Sursa: estimări proprii

60

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Caiete de studii ■ Nr. 50

62

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

