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Abstract 
In this article the author investigates the modernized financial banking management methods for measuring the 

performance of commercial bank from the perspective of minimizing banking risk, the methods clarify the links between 
return on assets (ROA), return on risk-adjusted capital (RAROC) and return on capital (ROE), combining traditional 
methods that measure the bank performance with modern methods of economic performance. By combining the DuPont 
decomposition method of return on capital and return on assets with the method of assessing bank risk, a new bank 
performance measurement scheme was identified, which includes the main elements of influence on sustainable 
performance. The proposed methods can be applied for the analysis of banking performance, as well as for setting the 
objectives and development scenarios of the commercial bank and the banking system as a whole. 
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INTRODUCERE 
Crizele financiare din sectorul bancar au evidenţiat că performanţa financiară bancară măsurată 

prin rentabilitatea capitalului şi a activelor indică doar profitabilitatea de a genera venituri de la un 
anumit nivel al activelor, însă structura şi volabilitatea acestor active, de asemenea, sunt importante, 
iar asumarea riscurilor trebuie să conducă la ajustarea activelor şi veniturilor la riscuri. Pe parcursul 
timpului, metodele managementului financiar bancar au evaluat de la măsurarea tradiţională a 
indicatorilor financiari de profitabilitate a băncii spre măsurarea economică a performanţei bancare. 
Literatura economică de specialitate oferă multiple abordări ştiinţifice referitor la metodele de 
măsurare şi analiză a performanţei bancare, folosind indicatorii de performanţă [1, 2]. Prezentul 
articol vine să completeze golul teoretico-metodologic în aplicarea metodelor moderne de măsurare şi 
analiză a performaţei bancare în Republica Moldova. Scopul acestui articol este de a identifica 
metodele modernizate de măsurare a performanţei băncilor comerciale din perspectiva minimizării 
riscului bancar, care combinâ metodele tradiţionale de măsurare a performanţei bancare cu metodele 
moderne de măsurare economică a performanţei şi arată legăturile dintre ratele de rentabilitate. 
Cercetarea experienţei internaţíonale referitor la încorporarea influenţei riscului în modelul de 
măsurare a performanţei bancare ar prezenta o oportunitate pentru băncile comerciale şi sistemul 
bancar în ansamblu din Republica Moldova, deoarece conţine elemente de noutate ştiinţifico-
metodologică, care ar putea fi aplicate atât de managerii băncilor, cât şi de persoanele care elaborează 
reglementările în domeniul financiar-bancar.  

 
MATERIALE ŞI METODE 
Pentru băncile comerciale metodele de măsurare şi analiză a performanţei bancare se bazează 

pe două tipuri de abordări: măsurarea tradiţională a performanţei şi măsurarea economică 
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(modernă) a performanţei. Măsurarea tradiţională a performanţei financiare a băncilor comerciale se 
efectuează în baza datelor din rapoartul financiar al băncii folosind de obicei două tehnici:  

a) Analiza Complexă a Raportului Financiar aplicând un sistem complex de indicatori de 
performanţă; b) Analizei Relaţiei Gri, aplicând un număr limitat de indicatori de performanţă. În 
ţara noastră, analiya performanţei bancare se bazează de obicei pe abordarea tradiţională. 

La etapa contemporană, în ţările dezvoltate au început să fie dezvoltate metodele de măsurare 
economică a performanţei care iau în consideraţie dezvoltarea creării valorii acţionarilor şi 
evaluează rezultatele economice generate de bancă de la activele economice (ca parte a bilanţului) 
pentru un an fiscal [4]. Conceptul măsurării economice a performanţei se axează pe eficienţă, ca 
element central al performanţei, metodele moderne de măsurare a performanţei bancare – pe 
încorporarea influenţei riscului în formulele de măsurare a performanţei bancare. Metoda DuPont se 
aplică pentru analiza corelaţiei dintre ratele de profitabilitate financiară bancară şi stabilirea 
scenariilor de dezvoltare, inclusiv a ţintelor pentru indicatorii financiari. În vederea ajustîrii 
măsurării performanţei bancare la riscul financiar, se aplică metoda metod capitalului ajustat la risc.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rezultate teoretico-metodologice ale cercetării. Metodele tradiţionale măsoară performanţa 

bancară prin rata de rentabilitate pe o anumită categorie, de exemplu, rata de rentabilitate a 
capitalului (return on capital, ROC), rata de rentabilitate a capitalului propriu (return on equity, 
ROE) şi rata de rentabilitate a activelor (return on assets, ROA). De menţionat că ROE şi ROA sunt 
ratele de bază ce reprezintă performanţa financiară în băncile comericale, dat fiind faptul că 
profitabilitatea băncii comerciale este un indicator al capacităţii băncilor de asumare a riscului 
şi/sau de mărire a capitalului. Profitabilitatea indică competitivitatea băncilor şi măsura de calitate a 
managementului bancar [2]. Băncile comerciale folosesc şi alte rate financiare (lichiditatea, 
solvabilitatea etc.) în funcţie de scopul analizei financiare. Studierea literaturii recente de 
specialitate în domeniul de cercetare denotă că unii cercetători au încercat să ajusteze rata de 
rentabilitate a capitalului la riscul aşteptat. Pentru a lua în consideraţie riscurile instituţiei financiare 
în procesul de obţinere a profitului, Bunker’s Trust Bank a dezvoltat metoda Ratei de Rentabilitate 
Ajustată la Risc (Risk Adjusted Return on Capital, RAROC) care se calculează ca diferenţa 
venitului şi pierderilor aşteptate către capitalul economic. În practică, rata RAROC este dificil de 
măsurat din cauza că nu există o abordare strictă cum de evaluat pierderile aşteptate, precum şi din 
cauza îngrădirii accesului la informaţia internă a băncii. [5]. Un model de măsurare a performanţei 
bancare în abordarea modernă (economică) a fost recent (2015) elaborat de către Klaazen Pieter şi 
Eeghen Van Idzard în cadrul Institutului de Servicii Financiale Globale EY (EY Global Financial 
Service Institute) şi aplicat pentru analiza performanţei băncilor comerciale din SUA în suportul 
practicienilor din sistemul bancar [4]. 

Abordarea modernă a măsurării economice a performanţei pentru bancile comerciale, 
inspirată de schema DuPont, clarifică interdependenţele dintre rata de rentabilitate a activelor 
(ROA), rata de rentabilitate a capitalului ajustat la risc (RAROC) şi rata de rentabilitate a capitalului 
(ROA), reflectă relevanţa influenţei factorilor de risc în dezvoltarea ROA, RAROC şi ROE. 
Deoarece performanţa bancară măsurată prin ratele de rentabilitate ROA şi ROE nu iau în 
consideraţie riscurile, aceste rate pot fi majorate folosind un nivel mai ridicat al riscului. În vederea 
eliminării ecestei distorsiuni, în formula de măsurare a performanţei a fost inclusă rata RAROC care 
ajustează ratele de rentabilitate ROA şi ROE a băncii la risc prin două moduri. Primul mod, 
Raportul Profit şi Pierderi al băncii include mai degrabă pierderile aşteptate (asociate portofoliului 
actual de credite) decât pierderile aferente împrumuturilor, RAROC reprezintă viziunea 
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profitabilităţii băncii care consideră creditul mediu pe termen lung o pierdere. Al doilea mod, 
RAROC se măsoară ca raportul dintre venitul ajustat la pierderile aşteptate la credite şi suficienţa 
capitalului ponderat la risc (risk-based required capital - RRC). Banca necesită un volum mai mare 
de capital comparativ cu capitalul disponibil în cazul când se expune la un risc mai mare. 
Reglementările Basel, solicită băncilor să crească capitalul când cresc riscurile, însă nu toate 
riscurile sunt acoperite de aceste reglementări, ca urmare băncile sunt nevoite să-şi creeze propriile 
modele de măsurare a riscurilor.  

Literatura economică autohtonă nu oferă cercetări privind analiza interdependenţei dintre 
ratele ROA, RAROC şi ROE, lipseşte cadrul metodologic de descompunere a ratelor menţionate în 
factori de influenţă pentru ca băncile comerciale să gestioneze performanţa bancară în dependenţă 
de riscurile la care se expune. Din aceste considerente, în acest articol a fost identificat cadrul 
metodologic de măsurare a interdependenţei dintre ratele de performanţă bancară şi riscul bancar, 
prin ajustarea schemei grafice de descompunere a ratelor de rentabilitate ROA, RAROC şi ROA în 
componente şi luând în consideraţie sistemul de raportare financiară al băncilor comerciale din 
Republica Moldova, care determină componentele acestor rate.  

Algoritmul de calculare a performanţei bancare bazat pe abordarea economică include trei 
măsuri principale de performanţă bancară prezentate prin următoarele formule: 

 
ROA=(R-C)/EA=(R/EA)*(1-C/R)                                                                                                     (1) 
RAROC=(R-C-EL)/RRC=[ROA-EL/EA]*(EA/TA)*(TA/RRC)                                                     (2) 
ROE=(RAROC-UL/RRC)*(RRC/EQ)*(PAT/PBT)                                                                         (3) 

 
Unde: 
R- venituri, C - costuri, EA - active care direct generează venituri (earning assets), EL - 

pierderi aşteptate, RRC - capitalul economic (sau capitalul obligatoriu la risc), UL - pierderi 
neaşteptate, EQ - capitalul acţionarilor, PAT - profitul după impozitare, PBT - profitul până la 
impozitare [4, p.6].  

Productivitatea activelor (PA) se calculează folosind venitul brut obţinut din activităţi. Rata 
PA este mai înaltă pentru activităţile cu un preţ mic concurenţial care sunt mai riscante, deoarece 
venitul înalt acoperă compensaţia pentru risc, PA este înaltă şi în cazul când banca generează 
venituri mari din serviciile de transfer şi din gestiunea activelor. Eficienţa costurilor (EC) se 
calculează ca diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. O rată mai mică a eficienţei costurilor (EC) arată 
că costuri mai mici se fac pentru generarea unei unităţi monetare de venituri.  

Rentabilitatea activelor ROA se calculează ca rentabilitatea medie anuală a activelor care 
contribuie direct la generarea veniturilor (earning assets, EA), nu se iau în calcul activele intangibile 
şi alte active care nu generează dobândă. Calitatea activelor (QA) reprezintă raportul dintre 
pierderile aşteptate creditare către activele direct generatoare de venituri, o rată înaltă indică că 
banca masiv împrumută debitorii cu un înalt risc de default. În cazul creşterii activelor totale rata 
QA poate creşte fără schimbarea calităţii activelor. Eficienţa activelor activelor (EfA) băncii se 
calculează ca raportul activelor direct generatoare de venituri către total active.  

Levierul normat la risc (Lnr) arată limita până la care activele băncii pot fi finanţate din capital, 
levierul este o rată normativă, ce reprezintă capitalul minim obligatoriu. RAROC este rata de 
rentabilitate a capitalului ajustat la risc cu anumite pierderi creditare asteptate, factorul de influenţă 
(forţa motrică) pentru RAROC este ROA. Pierderile neaşteptate (NEL) se calculează ca diferenţa dintre 
pierderile efective şi pierderile aşteptate către suficienţa capitalului ponderat la risc, Rata NEL este joasă 
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în anii cu situaţie economică bună şi rata este înaltă în anii cu situaţie economică nefavorabilă, rata NEL 
arată cum situaţia economică afectează rezultatele băncii şi ROE.  

Impactul impozitelor (Tim) afectează nivelul ROE, o rată mai înaltă a impozitului duce la o 
rată mai joasă a ratei NEL şi la o rată mai joasă a ROE. Capital buffer (CB) reprezintă inversul ratei 
capitalului buffer, banca cu un capital în exces comparativ cu suficienţa capitalului ponderat la risc 
indică un management financiar bancar nesatisfăcător. Nivelul înalt al capitalului buffer CB reduce 
nivelul ROE. Rata de rentabilitate a capitalului (ROE) se calculează ca raportul dintre profitul după 
impozitare către capital, în procente. 

Abordarea modernă a măsurării performanţei bancare, prezentată prin formulele (1-3), se 
aplică ca instrument al managementului financiar destinat pentru: a) analiza influenţei diferitor 
factori/indicatori asupra ROA, RAROC, ROE; b) analiza legăturlior dintre RAROC şi ROE; c) 
analiza scenariilor şi stabilirea ţintelor pentru indicatorii/ratele financiare în vederea atingerii 
nivelului dorit al rentabilităţii capitalului (ROE) în conexiune cu riscul aşteptat (RAROC).   

Algoritmul de calculare a performanţei bancare economice pentru prima dată a fost aplicat 
pentru sistemul agregat al băncilor comerciale din SUA pentru perioada anilor 1992-2014 [4]. 
Analiza denotă că instrumentariul poate fi aplicat atât pentru banca comercială, cât şi pentru 
sistemul bancar în ansamblu. Modelul permite echilibrarea apetitului pentru risc (sub forma calităţii 
activelor), acesta fiind principalul factor de influenţă asupra formării rentabilităţii capitalului 
(ROE). Aplicarea modelului aduce claritate acţionarilor şi regulatorilor referitor la modul de 
generare a unui rentabilităţi sănătoase. 

Analiza factorilor şi a interindependenţelor dintre factorii şi ratele financiare relevă că 
RAROC creşte când creşte ROA, când se îmbunîtăţeşte calitatea activelor sau când se majorează 
levierul normat la risc. ROE şi RAROC sunt direct şi pozitiv interdependente, astfel ROE creşte 
când RAROC creşte, când capital buffer creşte şi când situaţia economică este mai favorabilă (care 
conduce la faptul că pierderile efective de la credite sunt mai mici decât piederile aşteptate). 
Cercetarea relevă că RAROC, ca instrument al managementului financiar-bancar, este folosit de 
către băncile comerciale în activitatea de creditare prin combinarea factorilor componente cu 
influenţă asupra ratelor financiare, găsind balanţa corectă între ele, astfel banca îşi asigură nivelul 
scontat al ratei RAROC şi ROE.  

Rezultate aplicative ale cercetării. Abordarea modernă a performanţei bancare a fost testată 
pentru o bancă autohtonă (BC „Moldova-Agroindbank” S.A.), folosind ecuaţiile (1-3) de 
descompunere a ratelor de rentabilitate ROA, RAROC şi ROE şi datele oficiale din rapoartele 
financiare ale băncii [6]. Rezultatele calculelor factorilor şi a ratelor financiare pe componente sunt 
prezentate în Tabelul 1. 

  
Tabelul 1. Ratele financiare în abordarea modernă la BC MAIB S.A. în anii 2016-2018 

Ratele financiare Formula de calcul 2016 2017 2018 
Productivitatea activelor (PA)  PA=R/EA 0,1132 0,0994 0,0834 
Eficienţa costurilor (EC) EC=(1-C/R)*100 32,76 36,84 34,27 
Rentabilitatea activelor 
(ROA) 

ROA=PBTI/EA*100 3,71 3,66 2,86 

Calitatea activelor (QA) QA=EL/EA*100 1,52 1,19 0,31 
Eficienţa activelor (EfA) EfA=EA/TA 98,65 93,24 99,66 
Rentabilitatea ajustată la 
pierderile aşteptate (ROA aj) 

ROAaj=(PBTI-EL)/EA*100 
2,19 2,47 2,55 

Levierul normat la risc (Lnr) Lnr=TA/RRC 20,98 20,76 22,07 
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Rentabilitatea capitalului 
ajustat la risc (RAROC) 

RAROC=[(PBTI-
EL)/RRC]*100 

45,35 47,31 56,14 

Pierderi neaşteptate (NEL) NEL=[(Imp-EL)/RRC]*100 -1,06 -0,67 -0,16 
Impactul impozitelor (Tim)  Tim=PAT/PBT*100 93,05 88,23 87,89 
Rentabilitatea capitalului 
suficient ponderat la risc 

RORRC=PBT/RRC*100 46,41 48,58 56,30 

Capital buffer (Cbuf) Cbuf=RRC/Equity 0,2908 0,2928 0,2757 
Rentabilitatea capitalului 
(ROE) 

ROE=PAT/Equity* 100 
12,56 12,55 13,65 

Sursa: Calcule efectuate de autor în baza rapoartelor financiare ale BC MAIB S.A.  
 
Notă: Trebuie de menţionat că datele oficiale autohtone nu sunt suficiente pentru calcularea tuturor 

indicatorilor (ex., capitalul economic, pierderile aşteptate), în aşa cazuri, autorul a estimat indirect nivelul 
indicatorului lipsă în baza informaţiei disponibile.  

Calculele efectuate denotă că ratele de rentabilitate ROA şi ROE ajustate la risc au un nivel mai mic, 
comparativ cu datele oficiele care nu sunt ajustate la risc. Analiza valorilor factorilor de influenţă şi a ratelor 
ROE, RAROC şi ROE pentru anii 2016-2018 denotă îmbunătăţirea ROA ca urmare a eficienţei costurilor, a 
majorării RAROC cauzată de creşterea eficienţei activelor (EfA) şi a levierului normat la risc (Lnr), creşterii 
ROE influenţată de majorarea RORRC (ca urmare a reducerii suficienţei capitalului ponderat la risc, RRC) şi 
de micşorarea capital buffer (Cbuf). 

Schema grafică a măsurării economice a performanţei bancare ilustrativ arată legăturile dintre cele trei 
rate de rentabilitate ROA, RAROC şi ROE în baza ajustării capitalului la risc, fiind foarte utilă pentru luarea 
deciziilor strategice. Schema grafică a performanţei bancare pe exemplul unei bănci autohtone dezvoltată 
pentru anul 2018 este prezentată în Figura 1.  
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Fig.1. Schema performanţei BC MAIB S.A. în abordarea modernă, anul 2018 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Tabelul 1. 
Abordarea descrisă în prezentul articol poate fi folosită pentru luarea deciziilor de îmbunătăţire a 

eficacităţii managementului financiar-bancar prin elaborarea şi analiza scenariilor de dezvoltare şi stabilirea 
ţintelor pentru indicatorii financiari cu impact asupra ROA, RAROC şi ROE. Schema de performanţă, bazată 
pe abordarea moderna, reprezintă un instrument al managementului financiar-bancar pentru elaborarea 
scenariilor de dezvoltare a băncii comerciale prin stabilirea balanţei între factorii de influenţă asupra ratelor 
de rentabilitate menţionate. cel puţin trei scenarii pot fi elaborate. Primul scenariu se referă la stabilirea 
balanţei dintre factorii care au impact direct asupra ROA. Rata de rentabilitate a activelor, de obicei, poate fi 
îmbunătăţită prin majorarea eficienţei costurilor şi creşterii veniturilor din activităţile bancare. Astfel, 
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scenariul preconizează stabilirea ţintelor pentru factorii de influenţă menţionaţi. Scenariul al doilea se referă 
la factorii ce influenţează RAROC, inclusiv eficienţa activelor, rentabilitatea activelor ajustată la pierderile 
aşteptate şi levierul normat la risc. Ţintele se stabilesc pentru aceşti trei factori de impact asupra RAROC. 
Scenariul al treilea se referă la factorii de influenţă asupra ROE, inclusiv impactul impozitului pe venit, 
rentabilitatea suficienţei capitalului ponderat la risc (influenţată la rândul său de RAROC ajustată la perderile 
neprevăzute) şi capitalul buffer. Ţinta se stabileşte în scopul majorării ponderii RRC în capitalul băncii care 
va asigura un risc mai mic. De asemenea, pot fi elaborate scenarii mixte, ce conţin ţinte comasate din cele 
trei scenarii menţionate.  

 
CONCLUZII 
În rezultatul analizei efectuate, concludem că cadrul metodologic modern de măsurare a performanţei 

băncilor trebuie să încorporeze mai mulţi indicatori de performanţă şi pe viitor să se axeze mai puţin pe 
indicatorii ce pot fi influenţaţi (manipulaţi) de pieţe. În acest context, abordarea modernă a măsurării 
performanţei bancare, spre deosebire de abordarea tradiţională, se axează nu numai pe măsurarea 
rentabilităţii capitalului (ROE) care ignoră riscul (rentabilitatea poate fi majorată prin asumarea unor riscuri 
mai mari), dar concomitent se mai axează pe luarea în consideraţie a riscului, măsurând rentabilitatea 
capitalului ajustat la risc (RAROC), generând o rentabilitate sănătoasă a capitalului.  

Formulele şi schema grafică de măsurare a performanţei bancare în abordarea modernă reprezintă un 
instrument al managementului financiar-bancar destinat pentru următoarele scopuri:  

a) analiza factorilor care conduc la îmbunătăţirea performanţei bancare în corelaţie cu riscul băncii, 
metoda poate fi aplicată atât pentru banca comercială, cât şi pentru sectorul bancar în ansamblu; 

b) analiza ex-ante a proiectelor de reglementări (acte normative) care va indica impactul pozitiv şi 
negativ al diferitor factori cu impact asupra performanţei bancare, aceste impacturi pot fi mai explicit 
înţelese; 

c) stabilirea balanţei dintre nivelul riscului şi ţintele pentru factorii de influenţă asupra performanţei 
bancare, clarificarea legăturii dintre ţintele performanţei şi ROE pentru perioada de prognoză şi a căilor cum 
poate fi atins rezultatul scontat. 
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