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Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia 

 

Actualitatea temei de cercetare 

În ultimii ani studiul activităţii bancare, precum şi a riscurilor aferente 

acestei activităţi s-au dovedit un domeniu fascinant, astfel încât numeroase 

articole atât practice cât şi teoretice au fost scrise. În acest context în lucrarea 

de faţă dorim să subliniem atât aspecte teoretice cât şi practice referitoare la 

managementul riscului ( în special al riscului operaţional). Obiectul cercetării 

îl constituie identificarea tendinţelor în managementul riscului bancar la 

nivelul băncii, în cerinţele organelor de supraveghere şi reglementare bancară, 

precum şi a metodelor şi instrumentelor utilizate în gestionarea crizelor 

bancare sistemice, cu insistenţă asupra identificării, evaluării, analizei şi 

controlului riscului bancar operaţional.  

Riscul operaţional nu este unul nou, ci din contra este unul dintre cele 

mai vechi tipuri de risc cu care se confruntă instituţiile bancare. Exista totuşi 

unele aspecte de noutate privind studierea acestui tip de risc după cum 

urmează: 

� Percepţia că riscul operaţional a crescut în ultimii ani; 

� Stabilirea unui cadru legal şi studierea separată a acestui tip de 

risc în paralel cu cele deja consacrate ( riscul de credit şi riscul 

de piaţă); 

� Includerea acestui tip de risc în managmentul riscurilor bancare 

Din perspectiva riscului, sistemul bancar suferă importante modificăr i 

în abordare faţă de evoluţia şi tendinţele până în 2008, an de referinţă din 

punct de vedere economic la nivel global. Dacă multe din abordările riscului 

au fost cu titlu de recomandare, altele impuse de organismele de control şi 

monitorizare stabilite la nivel central şi naţional, în prezent se evaluează acele 

modele care, deşi au costuri mari faţă de cele tradiţionale, vor evidenţia cu o 

mai mare precizie probabilitate şi impactul riscului operaţional dacă sunt 

aplicate conform principiilor după care au fost întocmite, dar şi armonizate cu 

practicile din domeniu precum şi cu particularităţile pieţelor în care vor fi 

introduse. 
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Din păcate tendinţa ultimilor ani a fost una de expansiune în retail 

banking  şi în corporate banking atât pe partea operaţională cât şi pe partea de 

creditare, iar băncile în goana lor spre profit precum şi creşterea cotei de piaţă 

au neglijat sau au fost mai puţin interesate de gestiunea eficienta a riscurilor. 

În prezent lucrurile s-au schimbat, orientarea fiind de la creditarea în condiţii 

permisive la creditarea care se desfăşoară cu o mai mare precauţie. 

Bineînţeles că băncile şi-au reorientat punctele de interes aducătoare de 

venituri şi cota de piaţă în sfera operaţională prin pachete atractive de cont 

curent şi facilităţi la tranzacţionare. Veniturile din operaţiuni deşi mai puţin 

riscante ca cele din creditare trebuiesc monitorizate prin metode avansate de 

gestionare a riscurilor operaţionale. Practic atragerea de resurse implică şi 

atenta lor gestionare din punct de vedere operaţional. Dacă acum 20 de ani 

tentativele de frauda bancara erau mult mai reduse, în prezent băncile trebuie 

să se protejeze de la fraudele interne la tentativele şi atacurile externe asupra 

conturilor şi bancomatelor bancii. Acest risc creşte odată cu continua 

dezvoltare a programelor informatice pe plan mondial, iar băncile trebuie să 

se alinieze la tehnologiile performante prin metode avansate de gestiune şi 

monitorizare a riscului.  

Gradul de studiere a temei 

Se consideră că bazele managementului riscului au fost puse o dată cu 

apariţia teoriei probabilităţilor în secolul XVII, care, cu timpul, a devenit baza 

matematică a teoriei financiare şi a teoriei riscului.  

Analiza literaturii economice în problema riscului şi managementului 

riscului bancar demonstrează, însă, absenţa, chiar şi în prezent, a unei opinii 

unice referitoare la definirea noţiunii de risc şi a principiilor unui 

management adecvat. Adiţional, problema unor riscuri bancare mai noi, cum 

este riscul operaţional, reprezintă o provocare atât pentru practicieni, cât şi 

pentru teoreticieni. Acest domeniu de noutate este deosebit de vast şi are 

profunde implicaţii asupra activităţii bancare.  

În cadrul studiului efectuat, au fost luate în considerare rezultatele 

cercetărilor mai multor instituţii precum: Comitetul de la Basel, Banca 

Mondială, Banca Naţională a României, Institutul Bancar Român, etc. 
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Domeniul de cercetare 

 Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi 

practice ale gestiunii şi monitorizării riscului la nivelul instituţiei bancare şi 

sistemului bancar. 

Obiectul general al cercetării 

 Obiectul cercetării îl constituie metodele de identificare, monitorizare, 

prevenire şi control a riscului operaţional în bănci în conformitate cu cerinţele 

de supraveghere şi reglementare bancară precum şi recomandările 

organismelor internaţionale şi naţionale în domeniul managementului riscului 

bancar. 

Obiectivele cercetării 

Au fost stabilite următoarele obiective: 

� Analiza sistemelor bancare moderne – evoluţie şi tendinţe actuale; 

� Tipologia riscului bancar şi prezentarea indicatorilor specifici; 

� Abordările acordului Basel II privind riscul în bănci; 

� Riscul operaţional în bănci – tipologie, modalităţi de măsurare şi 

control; 

� Riscul operaţional în sistemul electronic banking; 

� Recomandări ale acordului Basel II privind metode de abordare a 

riscului operaţional 

CAPITOLUL I - ABORDĂRI ACTUALE PRIVIND 
MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN BĂNCI 
 

În ultimii ani creşterea rapidă a inovaţiilor în domeniul financiar şi 

externalizarea diferitelor servicii oferite de bănci au schimbat semnificativ 

mediul bancar, acesta ajungând aproape de nerecunoscut. Progresul 

tehnologic a oferit noi oportunităţi atât pentru clienţi cât şi pentru bănci. 

Creşterea pe pieţele internaţionale a instrumentelor financiare a permis 

băncilor un acces mai larg la fonduri. În acelasi timp pieţele financiare s-au 

extins şi noi oportunităţi de a crea şi  diversifica produse noi şi servicii s-au 

ivit. Cu toate că aceste schimbări sunt mai avansate în unele ţări decât în 
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altele, majoritatea băncilor au devenit foarte interesate în dezvoltarea de noi 

instrumente, produse sau în oferirea de noi servicii pentru clienţii lor.  

Odată cu extinderea la nivel naţional şi internaţional a sistemelor 

tradiţionale de credit, pieţele financiare au devenit mult mai fragile, gradul de 

incertitudine s-a accentuat, toate acestea având drept suport multiplicarea 

riscurilor specifice sistemului financiar-bancar. Pe lângă acestea băncile 

trebuie să facă faţă unor riscuri ce nu le sunt specifice. De altfel legat de risc 

în bănci, trebuie acceptată idea că el decurge din fiecare tranzacţie luată în 

parte, că se asociază oricărui proces generat de activitatea bancară, că 

majoritatea tranzacţiilor bancare dau naştere la o combinaţie de riscuri, motiv 

pentru care un obiectiv major a managementului în bănci îl constituie 

gestiunea riscului sistemic.1 Piaţa bancară din Europa Centrală şi de Est 

continuă să fie dominată de băncile internaţionale. La finele anului 2005, cota 

de piaţă a băncilor cu acţionariat majoritar străin era de 78% în ţările din 

regiune (cu exceptia Rusiei, Ucrainei şi Turciei). Întrucât pieţele bancare 

solide sunt în mare proporţie privatizate, oferind puţine oportunităţi pentru 

achiziţii majore, investitorii internaţionali se concentrează preponderent 

asupra ţărilor unde procesul de consolidare şi internaţionalizare nu a atins un 

stadiu avansat.  

Riscul de credit, de piaţă şi cel de lichiditate au adâncit şi mai mult 

severitatea cu care a lovit riscul operaţional2. Am fost matori la două dintre 

cele mai severe fraude şi anume pierderea de 7 mld USD din cadrul Societe 

Generale datorată trader-ului Jerome Kerviel şi apoi frauda de 30 mld USD a 

lui Bernard Madoff ( în Fig. 1 se poate vedea o statistică a evenimentelor de 

risc operaţional după numărul de evenimente, iar în Fig.2 se poate observa top 

10 pierderi ale anului 2008)3 

                                                
1
 “Metode şi tehnici bancare”, Ioan I. Trenca,Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca,2003  

2
 Managing operational risk thourgh the credit crisis, Penny Cagan, 2009 

3
 idem 
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Figure 1 Top 10 cele mai importante evenimente de risc operaţional în funcţie de sumă pe anul 

2008 - The Journal of Compliance Risk & Oportunity, February 2009 

 
În prezent, sistemul bancar din România este dominat de instituţii 

financiare cu acţionariat străin, care împreună deţin aproximativ 88% din 

totalul activelor după cum se poate obseva din graficul de mai jos. 

 
Fig.2 – Structura acţionariatului pe ţări - BNR 
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Procesul de restructurare a pieţei bancare româneşti va continua cu 

finalizarea ultimelor privatizări şi cu intensificarea concentrării ca urmare a 

creşterii concurenţei odată cu maturizarea pieţei şi a reducerii treptate a 

marjelor. Restructurarea târzie şi existenţa unui grad relativ scăzut al 

intermedierii bancare comparativ cu celelalte ţări din regiune face ca, în 

prezent România să fie una din ţările cu cel mai insemnat potenţial de 

dezvoltare.  

Înaintea prezentării riscurilor bancare, se impune o precizare a noţiunii 

de risc. Dacă avem în vedere definiţia lingvistică4, riscul este definit ca 

probabilitatea de a suporta o pagubă. În Concise Oxford English Dictionary, 

riscul este definit drept ”hazard, posibilitatea unei consecinţe negative, 

pierdere sau expunerea la neşansă”5. Analiza literaturii economice în 

problema riscului demonstrează lipsa unei opinii unice referitor la definirea 

noţiunii de risc. 

Într-o accepţiune foarte largă, utilizată des în literatura de specialitate6, 

riscul se defineşte ca probabilitatea apariţiei unor evenimente cu repercusiuni 

negative asupra unei afaceri, activităţi etc., adică evenimente care, în cazul în 

care s-ar produce, ar genera pierderi, pagube economico-financiare, cheltuieli 

suplimentare neprevăzute sau ar genera pierderea parţială sau integrală a 

rezultatului previzionat.  

În numeroase abordări, riscul este asociat cu incertitudinea. De altfel, 

şi în limbajul curent, riscul şi incertitudinea sunt utilizate ca sinonime, deşi 

cele două concepte nu sunt echivalente. Astfel, se impune o delimitare între 

risc şi incertitudine. Incertitudinea este specifică situaţiilor şi evenimentelor 

viitoare, presupunând necunoaşterea evoluţiei acestora în viitor, nici măcar 

sub forma probabilităţii. Spre deosebire de incertitudine, riscul presupune 

cunoaşterea parţială a acestor probabilităţi7.  

Un risc este necunoscut dacă este neprevăzut şi cu atât mai mult, 

necuantificabil. Exemplul oferit de autori este acela al atacurilor teroriste 

                                                
4
 Conform Dicţionarului explicativ al limbii române. 

5
 Concice Oxford English Dictionary, Fifth Edition, 1995, pg. 1015. 

6
 Froot K., Scharfstein D., Stein J (1994) 

7
 Knight, F.H. (1921) 
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înainte de 11 septembrie 2001. Deşi evenimente de o asemenea conotaţie au 

existat şi înaintea acestei date, autorii argumentează alegerea exemplului prin 

imposibilitatea cuantificării şi gradul redus de anticipare a unui risc de 

asemenea proporţii. Astfel, putem concluziona că, aceste riscuri evoluează 

dintr-o formă de manifestare în alta (în sensul risc necunoscut → risc 

identificabil → risc cunoscut), pe măsura ce: a) ele afectează activitatea unei 

entităţi într-o asemenea amploare încât ele nu pot fi ignorate şi b) sunt 

identificate noi metode de evaluare şi, implicit, de gestionare a acestor riscuri.  

În definirea riscului bancar, cei mai mulţi specialişti se rezumau doar 

la tratarea riscului de creditare sau de lichiditate, care derivă din funcţia 

clasică a băncilor. Această abordare a fost puternic influenţată de fenomenul 

diversificării exponenţiale a formelor riscului bancar.  

Astfel, până în anii ’70, se considera că riscurile bancare relevante cu 

impact asupra activităţii bancare, erau riscul de creditare şi riscul din cadrul 

sistemelor de plăţi. După această perioadă, privită drept un moment important 

în procesul de dezvoltare a conceptului riscului bancar, instituţiile de credit s-

au confruntat cu noi provocări, trebuind să se confrunte cu un număr tot mai 

mare de noi forme de riscuri. În aceste condiţii, mulţi analişti au încercat să 

identifice cauzele fenomenului care au generat explozia de riscuri bancare. 

Rezultatele identificate au fost numeroase, iar concluziile ar putea fi 

sintetizate astfel: varietatea riscurilor şi sporirea amplorii acestora au fost 

determinate de procesul de inovare8, fenomenul de globalizare9 şi acţiunea 

organizaţiilor10. 

Se poate aprecia că la baza teoriei şi practicii riscului bancar se află 

următoarele ipoteze: 

• Riscul este inerent activităţii oricărui agent economic, influenţând 

deciziile sale. 

• Atitudinea faţă de risc este diferită şi depinde, în principal, de doi 

factori: mărimea profitului scontat şi probabilitatea producerii profitului. 

                                                
8
 Holzer B. şi Millo, Y. (2004) 

9
 Guill, G. (2001) 

10
 Perrow, C. (1984) 
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• Există două modalităţi posibile de evaluare a riscului: a) prin metode 

calitative, când se determină utilitatea profitului aşteptat şi influenţa 

pierderilor posibile asupra afacerii, sau b) prin metode cantitative, când se 

evaluează mărimea profitului prognozat (a pierderilor posibile) şi 

probabilitatea producerii acestora. Evaluarea riscului bancar este un proces ce 

presupune, în prealabil, identificarea sa, prin capturarea formelor sub care se 

materializează.  

În funcţie de elementele afectate de producerea riscului, literatura de 

specialitate deosebeşte: 

1) Riscuri financiare, de lichidităţi (afectează elemente de activ şi 

pasiv): 

- riscul de credit; 

- riscul titlurilor guvernamentale; 

- riscul de schimb valutar; 

- riscul ratei dobânzii; 

- riscul de preţ; 

- riscul de lichiditate a pieţei; 

- riscuri tehnice, organizatorice (afectează fluxul de numerar). 

2) Riscul tranzacţional: 

- riscul tranzacţional în cazul vânzărilor făcute în monedă 

străină; 

- riscul tranzacţional în cazul obligaţiilor de plată în monedă 

străină; 

- riscul tranzacţional al contractelor în monedă străină; 

- riscul tranzacţional în cazul primirii de credite sau investiţii în 

monedă străină. 

 

La sfârşitul anului 1974, ca raspuns la crizele bancare internaţionale, 

care au condus la falimentului băncii Bankhaus Herstatt din Germania de 

Vest, a fost înfiinţat Comitetul Basel pentru supravegherea bancară. Primul 

acord de capital, Basel I, a fost adoptat în 1988, sistemul oferind un cadru 

pentru masurarea riscului  de credit. Următorul pas s-a facut abia în 1999, 

când a fost emisa o propunere pentru un cadru revizuit de adecvare a 

capitalului Basel II. Obiectivul acestuia este îmbunătăţirea stabilitătii 
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financiare printr-o mai strânsă colaborare în cadrul sistemului bancar, 

stabilind un cadru mai performant pentru managementului riscului şi al 

guvernanţei corporatiste pentru bănci. El se bazează pe 3 piloni pentru a 

atinge obiectivele propuse: 

 
Figure 3 - Pilonii Basel II – prelucrare autor 

I. Cerinţe minime de capital 

II. Supravegherea adecvarii capitalului 

III. Disciplina de piaţă 

Primul pilon stabilieste cerinţele minime de capital pentru riscul de 

credit, cel de piaţă şi suplimentar faţă de Basel I cel operaţional. Astfel riscul 

de piaţă este tratat mai amplu în cadrul noului Acord, băncile având la 

dispozitie doua metode pentru calcularea capitalului necesar: 

a) Abordarea standardizată 

b) Abordarea bazată pe modele de rating intern cu varianta de 

bază şi cea avansata 

Un element de noutate în Basel II tine de abordarea bazata pe modele 

interne de rating. Astfel cerinţele de capital sunt calculate în funcţie de 

probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, expunerea 

faţă de debitor şi maturitatea expunerii. În abordarea de baza a modelelor 

interne de rating, instituţiile de credit determină probabilitatea de 

nerambursare, iar banca centrală stabileşte restul parametrilor. Spre deosebire, 

în abordarea avansată, instituţiile de credit îşi stabilesc singure toti 
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indicatorii. La fel ca şi în cazul riscului de credit, riscul operaţional – definit 

ca posibilitatea înregistrării unei pierderi cauzate de unele procese interne 

neadecvate, unor erori umane sau ale sistemelor – prevede 3 posibilităti de 

calculare a cerinţelor de capital. 

• Metoda indicatorului de baza – băncile trebuie să deţină 

un capital egal cu 15% din venitul mediu brut din ultimii trei ani de 

activitate; 

• Metoda indicatorului standard – prevede descompunerea 

operaţiunilor unei bănci în 8 categorii de activităţi, iar cerinta de 

capital se determină prin înmulţirea venitului net obţinut pe fiecare 

categorie de activitate cu un procentaj cuprins între 12% şi 18%; 

• Metoda avansata – permite utilizarea modelelor interne 

pentru cunatificarea certinţelor de capital aferente riscului operaţional. 

Riscurile specifice sistemului bancar românesc sunt mai pronuntate în 

prezent deoarece sistemul de norme şi proceduri bancare încă nu acoperă toate 

zonele activităţii bancare; nu este asigurată transparenţa activităţii bancare: 

băncile oferă acces la informatie când se afla în postura de creditori, dar nu 

furnizeaza informaţii în aceeasi masura atunci când ele devin debitori, cu 

excepţia comunicărilor restrânse ale BNR; bursele de valori functionează de 

puţin timp, iar societăţile bancare nu sunt toate cotate la bursă;  

În aceste conditii, piaţă oferă puţine informaţii despre calitatea unei 

societăţi bancare. De aceea, pentru un bun management al riscului nu trebuie 

lasat nimic la voia întâmplării. Trebuie stabilit comitetul de risc, şi manageri 

de risc care să analizeze problemele din toate unghiurile. Pentru a evita riscul 

trebuie pornit la o analiză a acestui de la nivelele cele mai înalte până la 

ultimul nivel, cei din prima linie. Printre probleme actuale cu, care se 

confruntă băncile cele mai importante sunt cele legate de riscul operaţional, 

riscul de credit, riscul sistemic, riscul reputational, riscul fiduciar, riscul de 

tara. Pentru riscul operaţional mai mult de o treime din marile bănci au fost 

ţinta fraudarii în anul 2005. Doar una din multele faţete ale riscului 

operaţional, cea de plată a schimbat concepţia băncilor de a face afaceri. 



 13 

Pentru acest tip de risc am identificat cateva probleme cu, care se confruntă 

băncile în această perioada: 

Training – personalul care se ocupă de identificarea şi prevenirea 

riscului trebuie să facă parte din programe de management al riscului; 

Solutii de outsourcing – trebuie avuta în vedere şi externalizarea 

anumitor servicii pentru a minimaliza apariţia acestui risc; 

Securitatea datelor – implică necesitatea stocării datelor în medii 

sigure, rularea de teste în mod regulat pentru operaţiunile bănci, construirea 

unui plan de continuitatea în caz de aparitie a riscului, şi întreprinderea de 

actiuni pentru protejarea integritatii şi confidentialitatii datelor clienţilor şi a 

tranzacţiilor; 

Comunicarea – comunicarea frecventă cu clienţii băncii şi informarea 

acestora duce la o scadere a riscului. 

La fel ca riscul operaţional, riscul de credit este un element esential în 

practica bancară. Conform firmei de audit Deloitte în 2005, 84% din 

instituţiile financiare includ riscul de credit în programele lor de management 

al riscului. Probleme actuale în cazul riscului de credit sunt: 

Cunoaşterea limitelor – pentru fiecare contract în parte trebuie avut în 

vedere expunerea maximă pe care institutia financiară o acceptă. Trebuie 

realizată o analiza mult mai atenta a dosarelor de credit cât şi a firmelor 

înainte de a le acorda un credit. Negociarea anumitor clauze în contracte nu ar 

trebui să se acorde usor ci doar după anumite principii agreate atât de bancă 

cât şi de client; 

Îmbunătăţire continuă – analiştii de credit trebuie să urmeze anumite principii 

clare în activitatea lor, la fel şi produsele care trebuie adaptate cerinţelor 

pieţei; 

Risc versus recompensă – o reinoire a creditului de către client trebuie să 

aduca o “recompensa” acestuia din parte băncii. Prin această se intelege că, 

clientul respectiv ar trebui să aiba un istoric cu banca care îi acorda creditul. 

Dacă la primul credit acordat de bancă, clientul a respectat termenele de plată 

şi acesta s-a derulat sub cele mai bune conditii, la urmatoarea cerere de credit 

banca ar trebui sa-i acorda anumite facilitati cum ar fi: dobândă negociată, 

comisioane de acordarea, de gestiune negociate etc. Alte probleme cu, care se 

confruntă băncile sunt: hiper- reglementarea – s-a creat un cadru legislativ 
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deosebit de stufos, cu multe norme, reglementări, birocraţie inutilă care duc la 

creşterea costurilor băncilor, mai mari la noi decât în alte ţări; rigiditatea 

cadrului legislativ – afectează mobilitatea băncilor, capacitatea acestora de 

reacţie, limitează de asemenea numărul de produse bancare; costurile ridicate 

– induse în parte chiar de BNR, prin procentul ridicat al rezervelor minime 

obligatorii, dar nu numai. În general, costurile oricărei afaceri în România 

sunt mai ridicate, în special datorită instabilităţii financiare. 

 

CAPITOLUL II – RISCUL OPERAŢIONAL ÎN BĂNCI – 

TIPOLOGIE, MODALITĂŢI DE MĂSURARE ŞI CONTROL 

Managementul riscului a fost descris de către Steve Thicke11 ca 

„reducându-se, ca în toate celelalte domenii, la: cine ce ştie şi când ştie acest 

lucru”. Tratarea managementului riscului bancar presupune, în primul rând, 

clarificarea noţiunilor de management şi de management al riscurilor. 

Ştiinţa managementului a apărut într-o anumită etapă a dezvoltării 

societăţii ca răspuns la necesitatea identificării unor soluţii adecvate pentru o 

mai bună organizare şi conducere a proceselor din ce în ce mai complexe. 

Reece şi O'Grady definesc managementul ca fiind „procesul de coordonare a 

resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării 

scopului organizaţiei”12.  

Managementul deţine, în acelaşi timp, sisteme, tehnici şi metode 

specifice de conducere a acestei activităţi. Henry Fayol a identificat în cadrul 

procesului managementului cinci etape: 

1) planificarea (planning), 

2) organizarea (organizing), 

3) conducerea (commanding), 

4) coordonarea (coordinating), 

5) controlul (controlling).  

Obiectivul managementului riscului se traduce prin minimizarea 

riscurilor pentru maximizarea valorii instituţiei. Există numeroase abordări în 

                                                
11

 Steve Thicke este Director al Corporate Risk Management Group în cadrul J.P. Morgan Group. 
12

 Niţu, I., (2000) 
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ceea ce priveşte încadrarea managementului riscului bancar13. Unii 

economişti14 consideră că managementul riscului bancar trebuie încadrat ca 

parte componentă a managementului financiar al băncii. În practică, în 

condiţiile actuale, managementul riscului bancar a devenit o activitate mult 

prea complexă şi vitală pentru instituţii pentru a fi considerată drept element 

al managementului financiar. În prezent, este abordată ca şi o activitate de 

sine stătătoare, la rândul ei aflată în conexiune cu sistemul global de 

management al instituţiei bancare. 

Riscul operaţional nu este un tip de risc nou, dimpotrivă este unul 

dintre cele mai vechi tipuri de risc cu care se confruntă băncile. O bancă nou 

pe piaţă se confruntă cu riscul operaţional înainte de a acorda primul credit 

sau a executa prima tranzacţie. Dar sunt unele aspecte cu privire la acest tip 

de risc care sunt noi şi trebuie ştiute cum ar fi: percepţia că în ultimii ani 

riscul operaţional a crescut direct proporţional cu gradul de bancarizare; 

riscul operaţional trebuie tratat separat de riscul de credit, riscul de piaţă; 

includerea riscului operaţional în orice tip de management al riscurilor; 

creşterea interesului autorităţilor de supravghere din bănci asupra riscului 

operaţional. 

Riscul operaţional există din momentul în care o companie îsi foloseşte 

angajaţii şi aplicaţiile în derularea activităţii sau este subiectul unor factori 

externi şi de aceea acest tip de risc apare cu mult înaintea riscului de credit 

sau riscului de piaţă. După cum ştim în ultimii 15 ani riscul operaţional a fost 

o sursă majoră de pierderi financiare în sectorul bancar. Dacă privim de 

aproape o mare parte din aceste pierderi sunt atribuite riscului de piaţă sau 

celui de credit dar în realitate cauza principală este riscul operaţional. În cele 

din urmă nu consecinţele ci cauza sau cauzele aparţiei pierderii determină 

dacă este vorba de risc operaţional sau nu, oricum riscul operţional se 

materializează direct sau indirect prin riscul de piaţă sau riscul de credit. 

 

                                                
13

 Vasile, L. (2006) 
14

 Beck, K., Goldreyer, E. & Antonio, L. (2000),” Duration Gap in the Context of a Bank’s Strategic 
Planning Process”, Journal of Financial and Strategic Decisions, Volume 13, No.2 
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Figure 4 -  Riscul operaţional se materializează prin risc de piaţă sau de credit -autorul 

Diferenţele dintre riscul operaţional şi riscurile de credit sau de piaţă : în 

primul rând riscul între riscul operaţional şi venit nu există o legătură directă, 

de exemplu dacă riscul operaţional creşte şi veniturile vor creşte; în contrast 

cu alte tipuri de risc, o mare parte a acestui tip de risc este localizat în 

interiorul băncilor şi este de la sine înţeles de ce băncile nu vor să atragă 

atenţia asupra slăbiciunilor lor. Pe de o parte acest lucru duce la lipsa de date 

pentru a fi studiate mai târziu şi pentru a putea controla riscul, iar pe de altă 

parte tipurile de pierderi înregistrate de o bancă nu sunt transferabile şi altor 

bănci datorită diferenţei de activitate, control intern etc. În cazul riscurilor de 

credit şi cel de piaţă, determinarea potenţialului pierderii şi a expunerii la risc 

este mai uşor calculabilă. Este mult mai uşor de măsurat şi de controlat un 

asemenea risc decât să faci legături între factorii de risc şi apoi să calculezi 

probabilitatea apariţiei pierderii; cea mai importantă cauză pentru care acest 

tip de risc care este tratat şi dezvoltat atât de mult o reprezintă acele cazuri în 

care băncile au suferit pierderi foarte mari datorită riscului operaţional. Cel 

mai cunoscut caz îl reprezintă pierderea suferită de banca Barrings, pierdere 

care a avut un impact foarte mare asupra acestei instituţii. În 1995, traderul 

Nick Leeson a provocat o pierdere de 850 milioane lire sterline (aproximativ 

1,3 miliarde dolari) bãncii Barings, pentru care lucra în acel moment în 

Singapore. Acesta s-a implicat în operaţiuni speculative cu banii clienţilor 

bãncii, pierzând sume foarte mari şi cauzând de unul singur falimentul unei 

importante bănci de investiţii. Timp de trei luni, Leeson a cumpărat peste 

20.000 de contracte futures, în valoare de circa 180.000 de dolari fiecare 

(136.243 de euro). Circa trei sferturi din pierderea de 1,3 miliarde dolari pe 

care a provocat-o băncii Barings au provenit din aceste contracte. Atunci când 

conducerea băncii a descoperit amploarea pierderilor, a informat Banca 

Angliei că Barings era falimentară. La cateva zile după arestarea lui Nick 
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Leeson în Frankfurt (Germania), pe 2 martie 1995, Barings Bank a fost 

vândută gigantului financiar olandez ING, pentru suma simbolică de o liră 

sterlină, punând capăt istoriei de 230 de ani a băncii britanice. Banca a fost 

redenumită ING Barings, însă ING a renuntat apoi la Barings, în logo 

rămânând doar ING. 

În ultimii ani majoritatea băncilor au alocat resurse masive pentru 

managementul riscului de credit şi riscului de piaţă. Au fost dezvoltate 

modele de evaluare a riscului bazându-se pe practicile internaţionale 

referitoare la disciplina de piaţă pentru prevenirea crizelor. Aceste principii 

reprezintă cei 3 piloni a Noului Acord de Capital, emis de Comitetul de la 

Basel în ianuarie 2001. Nu este deloc surprinzător faptul că reglementările cu 

privire la sectorul bancar reprezintă o continuă dezbatere cu privire la faptul 

dacă aceste reglementări ar trebui să există, şi dacă da care sunt riscurile care 

trebuie acoperite şi de care pilon în parte. Primul pilon de exemplu care se 

referă la „cerinţele minime de capital” a lansat o serie de discuţii referitoare 

la denumire sa. Însă numai recent atenţia băncilor s-a îndreptat spre un nou 

risc şi anume riscul operaţional. A fost recunoscut de asemenea faptul că 

evenimentele apărute că urmare a riscului operaţional au un impact major 

asupra operaţiunilor bancare. Astfel a fost introdus riscul operaţional în 

documentul emis de Comitetul de la Basel şi a fost emis un set de reguli de 

urmat pentru managementul acestui tip de risc. În ceea ce priveşte riscul 

operaţional nu există o definiţie agreata a lui, primele definiţii se refereau la 

„orice tip de ris necuantificabil” sau „toate riscurile excluse fiind riscul de 

credit şi cel de piaţă”. Definiţia lui exactă propusă de Comitetul de la Basel 

pentru Supravegherea Bancară este urmatoarea: „riscul de pierdere rezultat 

din gestiunea inadecvată a proceselor interne, oamenilor şi sistemelor sau 

datorită unor evenimente externe”.  

Principalii factori care duc la apariţia riscului operaţional sunt  frauda 

internă şi frauda externă, practicile angajaţilor şi măsurile de siguranţă 

adoptate la fiecare loc de muncă, clienţii, produsele bănci şi practicile de 

operare adoptate de bancă, deficienţe în infrastructura tehnică precum şi 

perturbări în activitate şi defecţiuni de sistem. Aceşti factori intră sunt 

integraţi în cele 5 arii (Fig.5) de cuprindere pe care Comitetul de la Basel le-a 
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propus pentru aplicare şi anume: Oameni, Procese, Sisteme, Strategia de 

afaceri şi Mediul de afaceri. 

Mediul de afaceri
`

Mediul de afaceri

Strategia de 

afaceri

OAMENI

PROCESE

SISTEME

 
Figure 5 – Aria de cuprindere a riscului operaţional – prelucrare autor 

Personalul din bănci reprezintă o sursa importantă de apariţie a riscului 

operaţional din cel puţin 3 motive: fluctuaţia de personal, lipsa unui training 

adecvat şi penuria de specialişti în domeniu15. Băncile se confruntă în prezent 

cu o fluctuaţie de personal care este în creştere şi care va mai continuă şi în 

perioada următoare din moment ce băncile nu au soluţii pentru a stopa acest 

lucru. Conform unui studiu realizat de BNR rata de fluctuaţie în băncile din 

România în perioada 2005 -2007 este de 25% după cum se vede în figura de 

mai jos. 

 
Figure 6 -  Evolutia fluctuaţiei de personal – sursa Banca Naţională a României 

Pentru a controla şi limita riscurile, băncile în primul rând trebuie să 

devină conştiente de potenţialul lor. Identificarea surselor de risc permite 

băncilor să ia măsuri de prevenire şi control asupra acestora. În etapa de 

                                                
15

 Silivestru Hadrian – Operational risk in Romanian Commercial Banks – Competitivenes and 
European Integration Conference , Cluj-Napoca, 2007 
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identificare şi asumare16, băncile trebuie să ia în considerare anumiţi factori 

pentru a identifica profilul de risc al activităţii cum ar fi: tipuri de clienţi, 

activităţi şi produse; design-ul, implementarea proceselor; cultura de risc şi 

apetitul de risc al bănci; politica de personal; mediul de afaceri în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

Urmatoarele metode s-au dovedit a fi folositoare pentru această etapă: 

inventarul riscurilor; baza de date cu pierderile înregistrate; analiza 

proceselor; analiza pe bază de scenarii; indicatorii de risc. Împreună cu 

factorii externi, baza de date cu pierderile înregistrate şi analiza pe bază de 

scenarii formează baza pentru cunatificarea şi modelarea riscului 

operaţional17. Cuantificarea combinată cu managementul calităţii permite 

îmbunătăţirea controlului şi monitorizării. Controlul poate fi îmbunătăţit dacă 

informaţiile obţinute vor fi folosite pentru calcularea şi alocarea capitalului pe 

activităţiile bănci. 

Odată cu apariţia Internetului dimensiunea afacerilor electronice a crescut 

simţitor. Termenul  de e-business a fost în premieră folosit în 1997 de către 

IBM, ce defineşte business-ul ca fiind o modalitate de acces securizat, flexibil 

şi integrat pentru desfăşurarea diferitelor afaceri prin combinarea proceselor 

şi sistemelor care executau operaţii de bază ale afacerilor cu cele ce fac 

posibilă găsirea informaţiilor pe Internet. 

Abia după anul 2000, creşterea serviciilor Internet banking a devenit 

semnificativă, aşa cum se poate observa din figura de mai jos.  

                                                
16

 Aceşti doi pasi sunt adesea combinaţi deoarece în practică metodele folosite sunt relevante pentru 
amândoi 
17 Hull, J.(2006), „Risk Management and Financial Institutions”, John Wiley & Sons 
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Figure 7 – Evoluţia cantitativă a serviciilor de internet banking în lume perioada(200-2004)
18

 

Modificările rapide care au loc în domeniul bancar şi al celui IT în 

special în ultimii ani au revoluţionat modul în care băncile livrează servicii şi 

produse clienţiilor atât de mult încât fiecare din băncile prezente pe piaţă 

încearcă să vină cu soluţii cât mai rapide care să ajute clienţii în derularea 

activităţii lor. Electronic banking-ul are cateva caracteristici speciale care duc 

la creşterea şi modificarea unor riscuri considerate tradiţionale activităţii 

bancare. Riscul operaţional specific activităţii de e-banking cuprinde 

urmatorii factori:design-ul sistemului, implementarea şi întreţinerea lui; lipsa 

de informaţie cu privire la serviciile şi produsele băncilor de către clienţii 

băncilor. 

Design-ul sistemului, implementarea şi întreţinerea lui. Băncile se 

confruntă şi cu situaţia în care sistemul ales pentru aplicaţia de electronic 

banking nu este bine definită sau implementată. De exemplu, o bancă este 

expusă riscului de întrerupere sau încetinirea sistemului informatic principal 

dacă sistemul de electronic banking pe care l-a achiziţionat nu este compatibil 

cu aplicaţia de core-banking. Multe bănci se folosesc de servicii de la terţi 

pentru a implementa şi a asigura suportul aplicaţiei de e-banking. Această 

externalizare a serviciilor permit băncilor o reducere a costurilor cu 

întreţinerea, monitorizarea şi modificarea aplicaţiei, însă constituie o sursa de 

risc operaţional deoarece furnizorii aleşi pentru această s-ar putea să nu se 

ridice la cerinţele bănci sau pur şi simplu să nu îşi respecte termenele de 

livrare a produselor. Riscul operaţional în acest caz poate aparea în cazurile în 

                                                
18

 International Data Corporation, epaynews.com, Journal of internet banking and 
commerce, dec.2004, vol.9, nr.3 
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care banca nu reuşeşte să-si informeze clienţi în privinţa utilizării aplicaţiei şi 

a securizării computerelor personale. De asemenea pot apărea probleme în 

momentul în care clienţii după ce în prealabil au autorizat o tranzacţie după 

un anumit timp trimit anularea ei ceea ce duce pierderi financiare din partea 

bănci. 

 

CAPITOLUL III -  METODE PERFORMANTE PRIVIND 

MANAGEMENTUL RISCULUI OPERAŢIONAL 

Metodele descrise în acest capitol diferă între ele din motive de 

complexitate şi grad de senzitivitate la risc şi formează baza pentru alocarea 

capitalului necesar pentru riscul operaţional. Băncile sunt sfătuite să treacă de 

la abordările simpliste la cele mai complexe şi cu o senzitivitate mai mare la 

risc iar în cele din urma să-şi dezvolte propriile metode pentru măsurarea şi 

controlul riscului. În acest sens aceste abordări urmează un design 

revoluţionar după cum se vede în figura de mai jos: 

 
Figure 8 - Trecerea de la abordarea simplă la cea avansată – prelucrare autor 

 
Metoda indicatorului de bază - Este cea mai simplă metodă de calcul al 

capitalului necesar pentru riscul operaţional. Este modelat pentru băncile mai 

mici luându-se în calcul gradul de complexitate al afacerii lor şi ar fi 

nejustificabil efortul dacă ar trebui să dezvolte şi să implementze metode mai 
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avansate. Folosind această metodă capitalul alocat reprezintă 15% din 

indicator după cum urmează: Indicatorul reprezintă media ultimilor 3 ani a 

sumei venitului net; Media ultimilor 3 ani este calculată pe baza veniturilor la 

sfârşitul anului fiscal. Dacă această informaţie nu este disponibilă se pot face 

estimări. Dacă pentru una din cele 3 valori sau toate 3 valoare este negativă 

sau zero atunci această valoare nu se ia în calcul. Acest indicator este relevant 

doar dacă valorile sunt pozitive. 

EIKRIA ⋅= α  

unde: 

 RIAK   = capitalul alocat conform indicatorului 

 α    =  ponderea cu 15% 

 EI     = suma veniturilor pe ultimii 3 ani 

 

Metoda de abordare standard - în comparaţie cu precedentul indicator 

această metodă este una mai dezvoltată pentru  a determină alocarea 

capitalului pentru riscul operaţional. Abordarea standard presupune gruparea 

activităţilor băncilor în opt categorii: finanţarea întreprinderilor, activităţi de 

negociere pe cont propriu, activităţi de detaliu (retail), activităţi desfăşurate 

cu clienţi profesionişti, plăţi şi decontări, servicii de agent, gestiune de active, 

activitate de intermediere financiară în contul clientelei de detaliu (retail 

brokerage). Venitul brut pentru fiecare categorie de activităţi (business line) 

este considerat ca reprezentând un indicator al expunerii la riscul operaţional. 

Cerinţa de fonduri proprii se determină separat pentru fiecare categorie, prin 

aplicarea unui coeficient specific (denumit beta) asupra venitului brut. 

Coeficienţii beta sunt cuprinşi între 12% şi 18% (finanţarea întreprinderilor 

18%, activităţi de negociere pe cont propriu 18%, activităţi de retail 12%, 

activităţi desfăşurate cu clienţi bancari 15%, plăţi şi decontări 18%, servicii 

de agent 15%, gestiune de active 12%, activitate de intermediere financiară în 

contul clientelei de retail brokerage 12%). 
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Metoda abordării avansate - Această metodă reprezintă o metodă de calcul 

personalizată, fiecare bancă îsi dezvoltă propria metoda de calcul a capitalului 

pentru riscul operaţional. Pentru adoptarea abordării avansate19 instituţiile de 

credit pot determina cerinţa de capital pentru acoperirea riscului operaţional 

prin aplicarea abordării avansate de evaluare numai după ce a fost obţinută 

aprobarea Bănci Naţionale a României pentru utilizarea modelului intern. 

În urma unui studiu efectuat asupra a 5 bănci din România (BCR, BRD, 

Raiffeisen Bank, Banca Transilvania şi Unicredit Ţiriac Bank) pe baza 

situaţiilor financiare din perioada 2006 – 2008 am calculat alocarea 

capitalului folosind metoda indicatorului de bază, metoda standard şi metoda 

avansată.  

                                                
19 Stancu, I. & Bălu, F. (2009), “Modelling Operational Risk under Advanced Measurement 
Approach”, International Conferance “Financial Crime and Securization of Banking Circuits in order 
to Prevent and Fight against Money Laundering”,  Editura ASE, 2009 
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Figure 9 -  Elemente din situaţiile financiare ale băncilor
20

 

În urma calculării indicatorilor au fost obţinute următoarele valori: 

 
Figure 10 - Valori ale indicatorilor de alocare a capitalului 

KBIA – metoda indicatorului de bază 

KSA – metoda indicatorului standard 

KASA – metoda standard avansata ( diferenţa dintre această metodă şi 

cea a indicatorului standard constă în faptul ca veniturile din activităţile de 

Retail Banking şi Commercial Banking nu se mai ponderează cu 12% 

respectiv 15% ci cu 3.5%). 

Folosind metoda de simulare Monte Carlo am reuşit să generez 17.600 

de scenarii pentru diferite frecvenţe şi severităţi pentru o bancă din cele 

analizate.  
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 Site-urile băncilor şi www.bvb.ro 
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Figura 11 – Distribuţia agregată a pierderii (LDA) – mii EUR 

 

După cum se poate vedea în figura de mai sus media pierderilor 

înregistrate este de 35.83 milioane EUR, care reprezintă pierderea 

previzionată. Acesta reprezintă suma medie pe care banca o va folosi pentru 

acoperirea pierderilor. Pentru a stabili rezerva de capital necesară pentru 

acoperirea pierderilor neprevizionate se considera diverse procente ( nivel de 

“siguranţă”) din care se scade pierderea previzionată  (această rămâne 

neschimbată pentru orice nivel de “siguranţă”). 

 

 
Figura 12 – Capitalul necesar şi capitalul alocat pe diferite nivele de “siguranţă” (milioane EUR) 

  

Dacă banca doreşte să acopere pierderea medie apărută pe parcursul 

activităţii datorită fraudei externe, trebuie să aloce 35.83 milioane EUR pe an, 
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însă dacă banca doreşte să se protejeze împotriva unor pierderi severe, trebuie 

să aloce încă 63.65 milioane EUR (pentru a acoperi o eventuală în proporţie 

de 99,9% ). Cu alte cuvinte, dacă aceste rezerve nu se vor constitui, se poate 

întâmpla ca într-un an să înregistreze o pierdere de 103 milioane EUR, iar 

această sumă se va regăsi în contul de profit şi pierdere. În figura de mai jos 

se poate observa diferenţa dintre alocarea capitalului folosind cele 3 metode 

propuse de Comitetul de la Basel şi metoda avansata prin Operational Value 

at Risk21. 

 

 
Figure 13 – Alocarea capitalului folosind metode avansate-autorul 

 

Metoda indicatorului de bază şi standard propuse de Comitetul de la 

Basel pentru calcularea alocarii capitalului necesar riscului operaţional 

prezintă unele deficenţe, mai ales la faptul că se referă la venitul brut. Ambele 

metode sunt folosite ca trecere la metodele avansate şi din cauza faptului că 

pentru niciuna dintre metodele propuse nu se cer monitorizări calitative 

pentru implementare. 

De aceea băncile care doresc să administreze expunerea pentru riscul 

operaţional cât mai bine posibil trebuie să dezvolte metode avansate de calcul 

                                                
21

 Böcker, K. & Klüppelberg, C. (2005),  “Operational VAR: a closed-form approximation”, Risk, 
December 2008 
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pentru acesta. Astfel în în concordanţă cu ultimele directive ale Comitetului 

cea mai folosită este Loss Distribution Approach susţinut de conceptul de 

Operational Value at Risk sau OpVaR22. Pentru a asigura o bună 

implementare a LDA este considerat necesar de a avea disponibile date 

istorice referitoare la pierderi, defalcate pe tipuri de risc şi linii de business 

pentru a modela frecvenţa şi severitatea lor. Multe bănci folosesc celelalte 

doua modele ( Indicator de bază sau Metoda standard) din cauza faptului că 

întâmpină foarte multe obstacole în aplicarea metodelor avansate datorate 

inconsistenţei datelor sau a lipsei acestora. Cu toate că se pot folosi şi baze de 

date externe pentru capturarea acestor evenimente ( Fig.40) acest fapt nu 

rezolvă problema, astfel analiza pe bază de scenarii şi simulările de pierderi 

au devenit surse productive pentru moment. 

 

 

Figura 14– Baze de date externe pentru evenimente de risk operaţional23 
 

Privind riscurile cele mai mari cu care se confruntă instituţiile bancare 

cel de credit şi cel operaţional as dori să precizez urmatoarele: 

• Pentru prevenirea riscului de credit băncile trebuie să aiba în 

vedere în analiza dosarelor de credit pe lângă bonitatea clientului şi istoricul 

acestuia cu alte societăţi bancare cât şi cu banca la care aplică pentru un 

credit. Foarte puţine bănci analizează şi această latura. 

• În acordarea creditelor trebuie să se ţină seama şi de domeniul 

de activitate a clientului iar în programele de scoring să se acorde şi note în 

funcţie de gradul de risc care îl are activitatea respectivă; 

                                                
22

 Butler, C.(1999),” Mastering value at risk : a step-by-step guide to understanding and applying 
VaR”, Pitman, London 
23

 Baud, N., Frachot, A., & Roncalli, T. (2002),  “Internal Data, External data and Consortium Data 
for Operational Risk Measurement: How to Pool Data Properly”, Working Paper, Groupe de 
Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais. 
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• Odată cu adoptarea Basel II băncile trebuie să deţina baze de 

date cu informaţii din istoric privind clienţii şi tranzacţiile acestora. În 

momentul de faţă sunt foarte puţine bănci care deţina aceste informaţii; 

• Dezvoltarea programelor de CRM (Customer Relationship 

Management) - pentru avea cunoştinte la zi despre clienţii ei trebuie să aiba 

loc vizite permanente din partea băncii la clienţii ei în care să prezinte noile 

produse sau se intereseze de situaţia firmelor respective. 
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