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REZUMAT 
Articolul definește esența ingineriei financiare și bancare, dezvăluie relația, factorii și cauzele acestora. Astfel, 

ingineria bancară este procesul de adaptare a produselor de servicii bancare existente, de creare a inovațiilor bancare, de 

tranzacționare și de gestionare a riscurilor și de asigurare a lichidității investițiilor. Acesta este procesul de proiectare, 

dezvoltare, implementare a produselor inovatoare competitive. Astfel, ingineria bancară este un instrument de dezvoltare 

a inovațiilor bancare. 
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SUMMARY 

In the article identify essence of financial and banking engineering, disclose their correlation, factors and reasons of 

beginnings.  Banking engineering - is the process of adapting existing ban-products-bank services, creating a bank of 

innovation, trade and risk management, liquidity of investments. This process is processing, developing, implementing 

competitive innovative products. Thus, the bank is an engineering tool for the development of banking innovation. 
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Introducere. Tranziția Republicii Moldova către o cale inovatoare de dezvoltare implică utilizarea de metode și 

tehnologii inovatoare în toate sferele economiei naționale, inclusiv în domeniul bancar. Realizarea unor transformări în 

vederea îmbunătățirii eficienței activității economice necesită un tip specific de produs bazat pe rezultatele cercetării 

științifice, și anume, ingineria. Aceasta din urmă se bazează pe aplicarea cunoștințelor predominante în diverse domenii 

și trebuie să rezolve probleme specifice, urmărindu-se să dezvolte nu cea mai bună, ci soluția optimă, care, ținând cont 
de toate constrângerile și cerințele existente, este cea mai bună. 

Ingineria este considerată ca o formă, ca un sistem de metode și tehnici, ca un proces, și nu numai. Astfel, putem 

menționa, fără echivoc, că aceasta este o activitate, al cărei scop este transformarea produsului existent în unul mai bun. 

Opinii privind ingineria bancară. Varietatea tipurilor de activitate determină varietatea tipurilor de inginerie, care 

pot fi clasificate după o serie de caracteristici: scop,  modalitate de operare, apartenență la diverse ramuri, tipurile de 

persoane juridice care aplică ingineria, potrivit formelor, în funcție de modalitatea de conducere etc. Într-un fel sau altul, 

multe tipuri de inginerie sunt unite printr-o singură abordare - una sistemică. 

Alături de aceasta este menționată și ingineria bancară, dar, care nu este suficient studiată. În opinia noastră, poate fi 

considerată ca o formă independentă, nu numai din punct de vedere ramural, ci și ca o parte componentă a ingineriei 
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financiare, adică, un subsector al acesteia utilizat în bănci. Vorbind despre inginerie bancară, vom pleca de la ipoteza că 

conceptele de inginerie financiară în bănci și de inginerie bancară sunt identice. 

Deoarece ingineria bancară este o subramură a ingineriei financiare și este utilizată în bănci, este necesar să se 

definească esența acesteia. Mulți autori, și-au adus aportul la formularea conceptului de „inginerie financiară”, totuși, în 

literatura economică modernă este greu de găsit o interpretare fără ambiguitate a acestuia. Definițiile comune ale ingineriei 

financiare sunt următoarele:  

1) dezvoltarea de noi instrumente financiare și scheme de operare adecvate pentru realizarea tranzacțiilor financiare 

și de credit;  
2) crearea de noi produse financiare prin divizarea și combinarea instrumentelor financiare existente. 

În ultimele două decenii, au fost publicate un număr semnificativ de studii (R. Kolb, J. Finnerty, J. F. Marshall, V. K. 

Bansal, Z. A. Vorobieva, Yu. I. Kapelinsky, A. A. Suetin, L. Galit și alții) dedicate ingineriei financiare, însă, nu s-a 

dezvoltat o singură poziție a autorilor în raport cu aparatul conceptual, sau este de natură aplicativă. Majoritatea 

cercetătorilor occidentali se concentrează, mai degrabă, pe prezentarea de exemple de rezolvare a unor anumite probleme.  

În general, întregul set de definiții poate fi combinat conform principiului apartenenței la conceptele existente de 

inginerie financiară. Actualmente, s-au format două concepte. Într-un sens general, diferențele de abordări sunt legate de 

lărgimea domeniului de aplicare al ingineriei financiare. Primul concept îi aparține lui Michel Kiepert [1, p. 56-59] și 

interpretează conținutul ingineriei financiare ca fiind proiectarea instrumentelor și tehnologiilor financiare pentru 

gestionarea unui portofoliu de valori mobiliare. Conform celui de-al doilea concept (Paul Coudre) [9, p. 159], conținutul 

ingineriei financiare este crearea, gestionarea și utilizarea instrumentelor derivate. Prin dezvăluirea conținutului se poate 

judeca prezența unui proces, nu a unui fenomen. Vom folosi această poziție ca de bază. 
Conceptele de mai sus sunt redate de reprezentanți ai unui grup de interpretări strict practice ale ingineriei financiare. 

Principalele prevederi ale acestor două concepte se rezumă la limitarea activităților unui inginer financiar la sfera valorilor 

mobiliare, poziționarea modelării matematice ca principal set de instrumente utilizat și gestionarea profitabilității și a 

riscurilor ca obiective principale. În același timp, conceptul lui P. Kudre se limitează doar la derivate. Aceste concepte, 

din punct de vedere al valorii lor economice și teoretice, nu pot pretinde că sunt complete . 

În opinia noastră, ingineria financiară este procesul de producere a inovațiilor financiare. Sistemul de inginerie 

financiară este un set de produse financiare produse în cadrul ingineriei financiare, precum și un set de tehnologii care 

asigură proiectarea, lansarea și implementarea acestor produse. Astfel, prin această abordare, sistemul de inginerie 

financiară este format din două blocuri: produse și tehnologii. În consecință, ingineria bancară este un proces de producere 

a inovațiilor bancare. Sistemul de inginerie bancară include, de asemenea, un set de produse (servicii) bancare produse în 

cadrul ingineriei bancare și un set de tehnologii care asigură proiectarea, lansarea și implementarea acestor produse 
(servicii). Astfel, sistemul de inginerie bancară este format și din două blocuri: produse și tehnologii. 

Ținând cont cele spuse mai sus, propunem următoarea definiție. Ingineria financiară este un proces care adaptează 

instrumentele și procesele financiare existente și creează altele noi pentru a permite entităților de pe piața financiară să se 

adapteze cel mai eficient la un mediu în schimbare. 

Ingineria financiară este un concept privat comparativ cu ingineria. La rândul său, ingineria bancară este un derivat al 

ingineriei financiare. Toate procedurile de inginerie sunt direct legate de inovare. Ingineria financiară este procesul de 

producere a inovației financiare. Ingineria bancară este un proces de producere a inovațiilor bancare, adaptarea produselor 

existente de servicii bancare, crearea de inovații bancare efective pentru redistribuirea riscurilor financiare, riscurilor de 

lichiditate, profitabilitate și informare în concordanță cu propriile interese, nevoile contrapartidelor în situații de 

schimbare macro și micromediu; procesul de proiectare, dezvoltare, implementare a inovațiilor bancare competitive în 

vederea rezolvării problemelor practicii bancare, inclusiv crearea, implementarea, promovarea și difuzarea inovațiilor. 
Subiecții ingineriei bancare sunt inginerii financiari sau echipele acestora, ca creatori, și entități economice, ca 

consumatori finali, ai inovațiilor bancare, obiecte - instrumente și procese financiare inovatoare, noile tehnologii 

financiare [8]. Echipa de inginerie financiară este capabilă să ofere soluții de proiectare pentru o gamă largă de sarcini ale 

clienților. Nu există un set separat de instrumente matematice, metode de calcul sau teorie financiară unificată care să 

descrie ingineria financiară inerentă doar acestui tip de activitate. Mai degrabă, este o sinteză a tuturor elementelor, diverse 

și multivariate în mulțimea și combinația acestor elemente. 

Etapele în care are loc transformarea instrumentelor de care dispun inginerii sunt proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea rezultatelor pentru atingerea unui obiectiv specific stabilit în fiecare caz. Scopul global al ingineriei 

financiare și bancare este „rezolvarea problemelor financiare”. Sistemul de subscopuri și funcții simultane poate fi 

formulat astfel [5, p. 4-12]: 

a) crearea unui nivel optim de risc; 

b) restructurarea fluxurilor de numerar pentru un management financiar mai bun; 
c) speculația și arbitrajul; 

d) realizarea de profit pe baza utilizării imperfecțiunilor pieței și a segmentelor de piață neocupată. 

Ingineria bancară, ca domeniu aplicativ, ca parte specială a ingineriei financiare, își stabilește scopul principal, de a 

genera profit suplimentar pe baza utilizării cu pricepere a segmentelor libere și a imperfecțiunilor pieței prin realizarea în 

produsele bancare inovatoare a unui echilibru optim între caracteristicile concurente (risc, profitabilitate și lichiditate). 

Obiectivele secundare ale ingineriei bancare includ: 

a) crearea unui flux financiar și asigurarea mișcării acestuia; 

b) obținerea unei rate suplimentare de rentabilitate pe baza utilizării imperfecțiunilor legislative, a unei „nișe” libere 

în infrastructura pieței și subdezvoltarea acesteia; 
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c) diversificarea riscurilor bancare (pe de o parte, „deturnarea” riscurilor către terți investitori și, pe de altă parte, 

obținerea unei toleranțe crescute la risc pentru reducerea costurilor); 

d) realizarea de profit fără risc (înființarea unui mecanism de operațiuni speculative pentru profit suplimentar fără 

risc, de exemplu, diverse strategii pe opțiuni). 

Pe baza obiectivelor identificate ale ingineriei bancare, domeniile de responsabilitate funcțională ale acesteia sunt 

segmentele bancare asociate cu managementul riscului, dezvoltarea și implementarea strategiilor speculative la 

tranzacționarea valorilor mobiliare, instrumentelor financiare derivate și, cel mai important, a produselor bancare 

inovatoare. 
Important pentru definirea procesului este scopul acestuia, iar principalul lucru pentru înțelegerea esenței acestui 

proces sunt factorii care îl determină. Cercetând factorii care au determinat dezvoltarea ingineriei financiare și bancare, 

putem menționa prezența a două grupe [2, p. 21-40]: 

1) factori de mediu (volatilitatea prețurilor, cursurile de schimb, ratele dobânzilor, riscuri în creștere, globalizarea 

piețelor, asimetrii fiscale, progrese tehnologice, realizarea teoriei finanțelor, modificări ale legislației și creșterea 

concurenței, costul informației, și costurile de tranzacție), aceștia mai fiind numiți externi, obiectivi, exogeni; 

2) factori la nivel micro sau factori endogeni, de piață, care, la rândul lor, sunt împărțiți în două subgrupe: 

a) factori de aprovizionare (riscuri, taxe, restricții de reglementare, restricții care decurg din contracte și reguli ale 

organizațiilor de autoreglementare); 

b) factori de cerere (riscuri, segmentarea pieței, costuri de tranzacție, costuri de monitorizare). 

Dintre factorii de piață, factorii dominanți sunt factorii de risc (credit, dobândă, piață, lichiditate) și, în consecință, 

necesitatea asigurării acestora. Acest grup de factori a contribuit la apariția de inovații financiar-bancare. 
Este dificil să fim de acord că factorii de mai sus determină direct procesul de inginerie; mai degrabă, ei afectează 

formarea interesului economic al consumatorilor în rezultatele ingineriei financiare și bancare. 

Piețele financiare în contextul globalizării au suferit schimbări tehnologice profunde ca urmare a utilizării transferului 

electronic de instrumente financiare, a dezvoltării instrumentelor derivate și a metodelor de inginerie financiară. 

Astăzi, cele mai frecvente procese principale de activități în bănci sunt comune pe piața moldovenească: 

- procese de promovare a produselor (serviciilor) legate de principalele activități ale unei instituții financiare, de 

segmentare a pieței și de servicii către utilizatorii finali ai produselor (serviciilor) financiare; 

- procese de asigurare a poziționării pe piață a unei anumite instituții financiare, care vizează planificarea 

activităților acesteia din poziția satisfacerii nevoilor potențialilor consumatori, creșterea cotei de piață prin introducerea 

de noi produse și servicii; 

- cercetarea de piață (marketingul), planificarea strategica a activităților, dezvoltarea capitalului organizațional și 
informațional; 

- procese de modelare a infrastructurii financiare, axate pe menținerea resurselor informaționale, organizaționale, 

financiare în stare competitivă (dezvoltarea rețelei de sucursale, formarea resurselor informaționale, recalificarea 

personalului). 

Domeniile aplicative ale ingineriei bancare includ investiții bancare, managementul riscului de credit, managementul 

portofoliului de valori mobiliare, evaluarea titlurilor clasice și derivate, dezvoltarea produselor financiare, planificarea 

strategică generală și multe altele. 

Baza ingineriei financiare în bănci este „tranzacționarea riscului” și, în consecință, asigurarea lichidității investițiilor. 

Băncile, pe lângă serviciile tradiționale, îndeplinesc următoarele funcții: redistribuirea resurselor financiare, riscuri, 

lichiditatea investițiilor între diverși investitori, informare. Redistribuirea riscurilor apare din redistribuirea resurselor 

financiare. Băncile sunt, de fapt, instituții care redistribuie riscuri pe care alți participanți la procesul economic nu le pot 
asuma, iar dobânda acționează ca o plată pentru risc.  

Toate produsele bancare conțin riscuri într-o măsură sau alta, dar amploarea acestora diferă semnificativ în funcție de 

tipul produselor financiare. Ingineria bancară reflectă, pe de o parte, procesul de proiectare, dezvoltare și implementare 

practică a instrumentelor, produselor și proceselor de activități competitive inovatoare, iar pe de altă parte, stăpânirea 

metodei unei abordări sistematice a proceselor economice în context de căutare creativă și soluționare a problemelor 

urgente ale practicii bancare. Cu ajutorul ingineriei bancare sunt proiectați astfel de parametri ai unui produs bancar în 

care, pe de o parte, structura produsului bancar și fluxurile de numerar generate de acesta sunt cel mai mult în concordanță 

cu interesele principale ale emitentului, iar pe de o parte, este garantată atractivitatea investițională maximă posibilă a 

produsului, care este asigurată datorită raportului dintre risc, rentabilitate și lichiditate al produsului creat. 

Inovația bancară își justifică designul dacă satisface interesele și nevoile cel puțin uneia dintre părți - a cumpărătorului 

sau a vânzătorului. Poate fi un randament mai mare pentru investitor, sau un cost mai mic al capitalului pentru emitent, o 

scădere a bazei de impozitare, eludarea cerințelor de reglementare, acoperirea riscurilor - toate acele aspecte care se referă 
la activitățile intrabancare. În acest caz, beneficiul inovației trebuie să depășească costurile creării și promovării acesteia, 

sau cel puțin să fie egal cu acestea. 

Elementele, și în același timp, produsele ingineriei bancare sunt: 

- instrumente financiare inovatoare, inclusiv instrumente de tip consumator (consumer-type)  și titluri corporative 

(corporate securities). La primele se referă creditele ipotecare cu rată variabilă, conturile de brokeraj privind gestionarea 

numerarului; al doilea tip unește valorile mobiliare, în cel mai larg sens al cuvântului (inclusiv derivate); 

- procese financiare inovatoare care apar cel mai adesea ca urmare a modificărilor legislației sau a dezvoltării 

tehnologice (de exemplu, plăți electronice); 

- soluții inovatoare și strategii financiare (de exemplu, strategii de apelare a obligațiunilor sau structurarea emisiunii 
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cu efect de levier). Toate elementele sunt în legătură. Astfel, soluțiile noi conduc la crearea de noi instrumente financiare, 

care, la rândul lor, necesită dezvoltarea unui nou proces financiar. Pe de altă parte, apariția de noi instrumente financiare 

permite dezvoltarea de strategii financiare inovatoare; apariția unui nou proces (cum ar fi dezvoltarea tehnologiei) se 

încheie cu apariția unor strategii și instrumente mai complexe. 

Concluzii. Astfel, ingineriei bancare i se stabilesc sarcini-țintă pentru proiectarea unor astfel de parametri ai unui 

produs bancar în care, pe de o parte, structura produsului bancar și fluxurile de numerar generate de acesta corespund în 

cea mai mare măsură intereselor principale ale emitentului, iar pe de altă parte, este garantată atractivitatea investițională 

maximă posibilă a produsului, care este asigurată de cel mai bun raport de risc, rentabilitate și lichiditate a produsului 
creat. 

Ingineria bancară poate fi prezentată ca un complex de lucrări și servicii pentru realizarea unui proiect inovator și, în 

acest sens, în ea se pot distinge următoarele elemente: 

- efectuarea de cercetări preliminare de piață și alegerea unui segment de piață promițător pentru inovații; 

- stabilirea obiectivului modificărilor financiare de pe piață și definirea provocărilor cu care se confruntă inovarea; 

- un studiu de fezabilitate al unui proiect inovator; 

- elaborarea de recomandări pentru crearea unui nou produs sau operațiune; 

- determinarea volumului costurilor tuturor tipurilor de resurse și a numărului de angajați necesari pentru realizarea 

unui proiect, precum și a calendarului de lucru la proiect și a eficienței economice a proiectului de inovare în ansamblu; 

- înregistrarea proiectului sub formă de document; 

- consultări ale angajaților-executori de activități pe acest proiect.  

Ingineria bancară își pune sarcina de a obține cel mai bun efect economic din investiția într-un produs nou și de a 
identifica viitoarele domenii promițătoare de inovare. Are propriile caracteristici specifice, cum ar fi: 

- se manifestă nu în forma materială a produsului, ci în efectul său util. Acest efect util poate avea un mediu material 

sub formă de documentație, planuri etc., sau să nu aibă un astfel de mediu, de exemplu, pregătirea personalului, consultații 

etc.; 

- este obiect de vânzare-cumpărare, prin urmare, trebuie să aibă nu doar o formă materializată (de exemplu, sub 

formă de proprietate sau drepturi de proprietate), ci și o caracteristică comercială; 

- spre deosebire de franciză și know-how, se ocupa de servicii reproductibile, adică de cele a căror valoare este 

determinată de timpul socialmente necesar pentru producerea acestora si, prin urmare, având mulți vânzători pentru 

implementarea lor. 

Un punct important este instituționalizarea activităților. Apare atunci când se evidențiază modalitatea propriu-zisă de 

activitate, descrisă într-un text normativ care poate fi difuzat, și se creează un sistem recunoscut de pregătire și certificare 
a specialiștilor. În multe țări, inclusiv și în Moldova, astfel de activități pot fi oficializate prin licențiere. Utilizarea 

tehnologiei de inginerie bancară este recomandabilă în cazurile în care un proiect sau o afacere curentă poate eșua sau 

când efectul introducerii unui nou instrument va depăși costurile creării acestuia, inclusiv prin utilizarea repetată. În 

ultimii treizeci de ani, piața bancară internațională s-a schimbat semnificativ. Proiectarea de noi produse bancare care să 

răspundă cerințelor sporite ale băncilor și ale contrapărților acestora în ceea ce privește profitabilitatea, lichiditatea și 

managementul riscului pare să fie direcția dominantă în dezvoltarea sistemului bancar la etapa actuală. 
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