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INTRODUCERE 

 
Actualitatea temei de cercetare 

Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna 

funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a 

constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o 

gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la 

apariţia primelor manifestări bancare până în prezent. 

Această teză se concentrează în mod specific asupra sistemului bancar, ca segment 

indispensabil al ansamblului economic. Ţinând cont de realitatea economică şi financiară, atât pe 

plan internaţional cât şi pe plan intern, fiecare ţară şi implicit şi România este interesată în 

crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric 

corespunzător dezvoltării mecanismelor financiare. 

Am ales această temă în urma impactului pe care sistemul bancar îl are în întreaga 

economie şi ţinând cont de faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără bănci 

profitabile şi bine consolidate. Odată cu dezvoltarea economiei şi îmbunătăţirea mediului de 

afaceri din România sistemul bancar a cunoscut o dezvoltare exponenţială. In contextul 

provocărilor impuse de globalizare, procesul integrării europene care este echivalent cu procesul 

de dezvoltare a României, nu poate fi realizat fără existenţa unui sistem bancar performant, care 

să facă faţă concurenţei acerbe dintre ţările lumii. Factorii determinanţi ai economiei româneşti – 

tranziţie, integrare, globalizare – oferă oportunităţi importante pentru creşterea performanţelor 

economico – financiare, realizarea de profituri suplimentare, dar şi riscuri majore. 

Odată cu manifestarea şi extinderea efectelor crizei, a fost sesizată existenţa unor practici 

bancare nesănătoase. Au fost evidenţiate lipsa sau insuficienta reglementare a anumitor segmente 

extrem de volatile ale pieţei de capital, controlul insuficient al produselor financiare hibride dar 

şi practici neadecvate de gestionare a riscurilor la nivelul băncilor. 

Actualitatea lucrării de faţă rezidă în  necesitatea creării unui sistem de analiză bancară 

care să furnizeze informaţii, argumente dar şi soluţii necesare pentru  a evita declanşarea 

anumitor fenomene care să ducă la vulnerabilitatea sectorului bancar. 

Domeniul de cercetare 

Teza  are ca domeniu de cercetare abordarea sistemică a activităţii bancare sub forma 

unei analize a principalelor coordonate privind profitabilitatea, lichiditatea şi riscurile bancare, în 

vederea creării unui sistem bancar viabil şi performant. 
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Obiectul general al cercetării 

Obiectul cercetării îl constituie crearea unui sistem de analiză bancară, bazat pe obţinerea 

performanţelor bancare în condiţiile supravegherii şi ţinerii sub control a riscurilor bancare, în 

special a asigurării permanente a unei lichidităţi adecvate, atât în condiţiile unei economii 

echilibrate, precum şi a unei economii în condiţii de criză. 

 

Obiectivele cercetării 

Au fot stabilite următoarele obiective: 

- analiza sistemului bancar din România  în contextul globalizării şi integrării în Uniunea 

Europeană; 

- stabilirea strategiilor managementului bancar în contextul integrării în Uniunea 

Europeană, precum şi perspectivele acestuia; 

- identificarea şi analiza principalilor indicatori de performanţă financiară în sistemul 

bancar românesc; 

- analiza principalilor indicatori de performanţă financiară în cadrul unor instituţii 

bancare; 

- stabilirea particularităţilor, principiilor de identificare şi clasificare a riscurilor bancare; 

- stabilirea conţinutului, a structurii şi a metodelor de identificare, evaluare şi control a 

riscurilor bancare, în special a riscului de credit, de lichiditate, de piaţă şi operaţional, 

- analiza lichidităţii în cadrul unei instituţii bancare; 

- analiza cerinţelor organelor de supraveghere bancară, respectiv prevederile Acordurilor 

Comitetului de la Basel; 

- analiza unor cazuri de disfuncţionalităţi şi crize bancare, cu accent pe identificarea 

cauzelor producerii falimentelor unor bănci; 

- analiza producerii crizei financiare şi impactul acesteia în lumea bancară. 

 

Structura şi conţinutul tezei 

Am considerat oportun să încep această lucrare cu Analiza  sistemului bancar din 

România în contextul globalizării şi integrării în Uniunea Europeană trecând în revistă 

reforma sistemului bancar, datorită importanţei pe care acesta a avut-o în ansamblul economic, 

care a jucat un rol important în procesul de trecere de la o economie de comandă,  la o economie 

de piaţă în contextul integrării României în Uniunea Europeană 

In demersul meu am evidenţiat starea sistemului bancar românesc sub impactul diverselor 

evenimente istorice şi sociale care au contribuit la formarea şi evoluţia acestuia, şi în contextul 

tranziţiei la o economie de piaţă, pornind de la funcţiile băncilor comerciale şi rolul Băncii 
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Naţionale a României în evoluţia sistemului bancar. Procesul integrării  României în Uniunea 

Europeană a constituit un eveniment care a marcat activitatea bancară, devenind o necesitate 

restructurarea sistemului bancar în vederea susţinerii financiare a tuturor activităţilor economice 

necesare procesului de reformă a economiei româneşti. 

Nu putem vorbi de restructurarea sistemului bancar fără să evidenţiem două din 

principalele aspecte vizate de remodelarea sistemului bancar românesc, şi anume reglementarea 

autorizării şi a supravegherii activităţii bancare, astfel încât să se creeze un sistem bancar specific 

economiei de piaţă şi armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a ţărilor din U.E. 

In perioada de tranziţie sistemul bancar românesc a cunoscut o dezvoltare structurală şi 

calitativă a activităţii majorităţii băncilor, concentrarea pe produse specializate sau pe anumite 

segmente ale clientelei constituia o alternativă pentru menţinerea viabilităţii sistemului bancar, 

crescând în această perioadă numărul de unităţi bancare specializate pe anumite domenii. 

Intrarea României în Uniunea Europeană a constituit o altă etapă importantă în evoluţia 

sistemului bancar. Pentru a evidenţia acest aspect, am prezentat strategiile managementului 

bancar în contextul integrării precum şi perspectivele acestuia după aderarea României la 

Uniunea Europeană. In acest context băncile din România şi-au remodelat opţiunile de afaceri şi 

structurile manageriale interne începând cu redefinirea organizării activităţii din perspectiva 

relaţiei cu clienţii şi recompartimentarea acesteia în funcţie de cerinţele clienţilor. 

Prin aderarea României la Uniunea Europeană, Sistemul Bancar Românesc se implică 

activ în derularea unor proiecte destinate modernizării sistemului bancar, printre aceste proiecte 

numărându-se şi proiectul zonei unice de plăţi în Euro (SEPA-Single Euro Payments Area), al 

cărui obiectiv este crearea unei economii europene mai transparente şi mai competitive. 

Pentru un sistem financiar eficient şi dinamic trebuie încurajată obţinerea unor 

performanţe în domeniul bancar, astfel că în capitolul doi al tezei am tratat Analiza 

profitabilităţii în instituţiile bancare. Unul dintre obiectivele principale ale instituţiilor bancare 

este optimizarea profiturilor, performanţa băncii reprezentând un indiciu al stabilităţii şi al 

încrederii deponenţilor, astfel că trebuie încurajată obţinerea unor performanţe cât mai mari, 

pentru un sistem financiar stabil. 

Managementul bancar urmăreşte îndeosebi obţinerea de profit, adică o performanţă 

bancară superioară. In practica bancară sunt cunoscute diferite instrumente de măsurare şi redare 

a performanţei bancare, dar unul dintre cele mai eficiente îl constituie sistemul de indicatori 

utilizat în acest scop. In acest capitol am prezentat teoretic principalii indicatori de evaluare a 

performanţelor unei instituţii bancare şi anume: Rata rentabilităţii economice (ROA – return on 

assets), Rata rentabilităţii financiare (ROE – return on equity), Efectul de pârghie (EM - equity 

multiplier), Rata profitului net (Profit marginal PM), Gradul de utilizare a activelor (AU – asset 
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utilisation). Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare au o mare expresivitate, reflectând 

o multitudine de aspecte cum ar fi gradul de generare a profitului, eficienţa operaţională şi 

managerială. Ţinând cont de concurenţa instituţiilor bancare atât pe plan intern cât şi 

internaţional am evaluat  şi analizat rata rentabilităţii economice şi financiare în sistemul bancar 

românesc raportat la cel european pentru a evalua viabilitatea sistemului bancar românesc faţă de 

celelalte ţări din Uniunea Europeană. Pentru exemplificarea modului în care indicatorii de 

evaluare a performanţelor bancare reflectă situaţia unei instituţii bancare, am făcut o analiză 

detaliată a indicatorilor de performanţă financiară la trei bănci pe care le-am luat în studiu: Banca 

Transilvania, Banca Română de Dezvoltare – GSG şi Banca Comercială Carpatica. In urma 

analizei efectuate se poate afirma că la nivelul BRD-GSG datorită managementului băncii 

activitatea acesteia a cunoscut o evoluţie constantă, menţinând un trend crescător la majoritatea 

indicatorilor de performanţă. 

Datorită rezultatelor obţinute pe parcursul acestor ani, şi a efortului managementului 

băncii, în anul 2007, Banca Transilvania SA a fost clasată în Topul primelor 1000 bănci din 

lume, clasament realizat de revista ,,The Banker” 

Prin activitatea desfăşurată de către Banca Comercială Carpatica, aceasta urmăreşte să-şi 

consolideze imaginea de bancă românească cu vocaţie naţională care se impune printr-un spirit 

european, oferind o gamă diversă de produse şi servicii, în special întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi populaţiei, dovedind flexibilitate şi operativitate. 

Mediul economic şi financiar aflat într-o continuă schimbare generează noi oportunităţi 

de afaceri, dar presupune totodată şi riscuri mai complexe şi mai diverse, care sunt o provocare 

pentru abordările tradiţionale ale managementului bancar, pe care banca trebuie să le gestioneze 

cât mai adecvat pentru a supravieţui concurenţei şi pentru a susţine economia naţională. Tocmai 

de aceea în capitolul trei al tezei am tratat Analiza riscurilor în mediul bancar, începând cu 

managementul riscului în activitatea bancară, conceptul şi tipologia riscurilor bancare, detailând 

riscul în activitatea bancară. 

Prin monitorizarea riscurilor bancare se înţelege identificarea, evaluarea şi controlul 

politicilor şi practicilor privind managementul riscului unei bănci, care permit detectarea 

problemelor cu care se confruntă o bancă, iar gestiunea riscurilor bancare constă în ansamblul 

metodelor de administrare a riscurilor bancare în vederea limitării, divizării şi finanţării lor, 

precum şi diminuării expunerii la risc a fiecărei bănci. Potrivit expunerii făcute referitor la 

riscurile semnificative ale instituţiilor bancare, le-am selectat pentru a le analiza, pe cele pe care 

le-am considerat cu impactul cel mai mare asupra activităţii lor, şi anume: riscul  de credit, riscul 

de piaţă (cu riscul ratei dobânzii şi riscul valutar), riscul de lichiditate şi riscul operaţional.  
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Activitatea de creditare se identifică ca fiind activitatea de bază a entităţilor bancare, iar 

riscul de creditare, cel mai important dintre diversele riscuri care pot greva rezultatele 

intermediarilor financiari bancari. In ceea ce priveşte riscul de credit, acesta trebuie evaluat prin 

comparaţie cu beneficiile pe care banca se aşteaptă să le obţină din acordarea creditelor, cea mai 

importantă funcţie a managementului bancar fiind cea de control şi analiză a calităţii 

portofoliului de credite, întrucât slaba calitate a creditelor constituie una dintre principalele cauze 

ale falimentului bancar. Pentru evaluarea standingului financiar şi încadrarea fiecărui client – 

agent economic într-una din clasele de risc general de creditare, am analizat o societate 

economică prin prisma metodei folosite de către două bănci diferite, respectiv am folosit metoda 

CEC Bank SA şi MKB Romexterra Bank SA.  

Riscul de piaţă reprezintă o componentă principală a sistemului de gestiune a riscurilor 

financiare în condiţiile în care instituţia de credit operează pe pieţe financiare dezvoltate, iar în 

prezent, cea mai cunoscută metodă pentru măsurarea riscului de piaţă este indicatorul Value-at-

Risk (Valoarea Riscului). Value-at-Risk reprezintă o măsură a schimbărilor maxime potenţiale în 

valoarea unui portofoliu alcătuit din mai multe instrumente financiare, cu o probabilitate dată şi 

pentru un orizont de timp dat. El încearcă să răspundă la întrebarea: Cât de mare poate fi 

pierderea potenţială a unei bănci, pierdere calculată cu o probabilitate dată de x%, pe un orizont 

de timp dat. 

Analiza ratei dobânzii prezintă o importanţă deosebită întrucât modificările neaşteptate 

ale ratelor dobânzii pot determina schimbări semnificative în profitabilitatea unei bănci şi în 

valoarea de piaţă a capitalului său, prin creşterea sau scăderea venitului net din dobânzi în 

funcţie de caracteristicile fluxului de numerar al activelor şi al pasivelor băncii. Riscul ratei 

dobânzii trebuie astfel gestionat încât să se obţină o marjă a dobânzii cât mai mare şi mai stabilă 

în timp, iar profitabilitatea şi valoarea capitalului unei bănci să nu se modifice în mod 

semnificativ ca urmare a variaţiei neaşteptate a ratelor dobânzii în funcţie de caracteristicile 

cash-flow-urilor generate de activele şi de pasivele băncii. 

Riscul valutar – componentă a riscului de piaţă - care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale 

cursului valutar, exprimă probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să influenţeze 

negativ marja dobânzii bancare. 

In ceea ce priveşte riscul de lichiditate, izvorât din necorelarea scadenţelor dintre 

posturile de activ şi cele de pasiv, o sarcină extrem de importantă a conducerii unei bănci este 

aceea de estimare şi acoperire corectă a nevoilor de lichiditate, întrucât rentabilitatea unei bănci 

poate fi afectată negativ pe termen lung dacă banca deţine în portofoliu prea multe active lichide 

comparative cu nevoile sale, dar pe de altă parte prea puţine lichidităţi pot crea mari probleme 

financiare sau chiar falimentul în cazul băncilor mici. 
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Datorită dezvoltării continue a economiei, a globalizării şi a expansiunii activităţilor 

economice, piaţa financiară internaţională, precum şi cea europeană se află într-un proces 

complex şi continuu de adaptare a produselor şi a serviciilor, ca urmare a competiţiei existente. 

In aceste condiţii riscul operaţional a devenit un element din ce în ce mai important pentru 

instituţiile de credit, care sunt obligate să-şi redefinească produsele şi serviciile proprii pentru a 

pătrunde pe pieţe noi, iar pe de altă parte datorită utilizării tot mai dese a produselor financiare 

inovative cum ar fi: produse securizate, produse structurale. Comitetul de la Basel defineşte 

riscul operaţional ca fiind riscul pierderilor generate de procese interne inadecvate sau defecte, 

de oameni şi de sisteme sau de evenimente externe, concentrându-se asupra cauzelor pierderilor 

pentru a diferenţia pierderile operaţionale de pierderile altor categorii de riscuri. 

Asigurarea unei lichidităţi adecvate constituie unul dintre cele mai importante obiective 

ale managementului oricărei instituţii bancare, motiv pentru care Analiza lichidităţii în bănci, 

am tratat-o în cel de-al  patrulea capitol al tezei. Pentru a evidenţia rolul şi importanţa lichidităţii 

am prezentat unele concepte ale acesteia precum şi poziţia monetară ca expresie a lichidităţii. 

Pentru a avea în permanenţă un control asupra lichidităţii Banca Naţională a României 

reglementează lichiditatea bancară din ţara noastră prin  Norma 1/2001 a BNR cu modificările şi 

completările ulterioare, în care este definit modul de calcul al indicatorului de lichiditate ca fiind 

raportul între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară. Pentru ca băncile să nu se afle în 

dificultatea de a-şi procura resursele necesare, pentru a face faţă propriilor angajamente la un 

moment dat, trebuie să facă faţă riscului de lichiditate. Arta de a transforma resursele cu scadenţă 

mică în plasamente cu scadenţă mare şi de a face faţă crizei de lichidităţi,  într-un timp scurt şi la 

preţuri mici, este specifică managementului bancar. Acest lucru impune managementului bancar 

să rezolve trei aspecte ale riscului de lichiditate, pe care le-am prezentat în continuarea 

capitolului, şi anume: protejarea împotriva riscului de lichiditate, măsurarea riscului de 

lichiditate şi gestionarea riscului de lichiditate. 

Pentru o analiză mai aprofundată şi o viziune mai clară a lichidităţii bancare, am 

prezentat o procedură bancară privind lichiditatea, riscul de lichiditate şi controlul acestuia, 

exemplificând această procedură de calcul şi analiză a lichidităţii în cadrul MKB Romexterra 

Bank SA, finalizând cu calculul indicatorului de lichiditate pentru doi ani, respectiv 2007 şi 

2009, şi analiza evoluţiei acestora. 

Analiza lichidităţii impune conducerii băncilor nu numai să-şi analizeze situaţia 

lichidităţii în mod continuu, dar şi să examineze modul în care cerinţele de finanţare pot evolua 

în diverse situaţii, inclusiv în condiţii adverse, astfel că în activitatea sa de supraveghere, 

Comitetul de la Basel şi-a concentrat atenţia asupra modului în care băncile îşi gestionează în 

general lichidităţile. La finalul capitolului am detaliat reglementările internaţionale referitoare la 
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supravegherea bancară, în special activităţii Comitetului de la Basel pentru Supravegherea 

Bancară, denumit iniţial Comitetul pentru reglementarea şi supravegherea practicilor bancare, 

care s-a constituit în anul 1974, în urma unor puternice crize ale principalelor monede 

internaţionale şi a crizelor financiare ale unor mari instituţii bancare. Astfel, primele 

reglementări privind stabilirea cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor bancare 

au fost stabilite în anul 1988 de reprezentanţii cu atribuţii în supravegherea activităţilor bancare 

din ţările grupului G10 şi au fost cuprinse în Acordul Basel I. Datorită transformării  conţinutului 

şi ariei de cuprindere a sectorului financiar mondial, volatilităţii pieţelor financiare din ultimul 

deceniu, dezvoltării gradului de inovaţie financiară, şi din cauza turbulenţelor economice care au 

generat crize financiare, a riscurilor tot mai complexe cu care se confruntă băncile s-a ajuns la 

concluzia că Acordul Basel I din 1988 nu mai oferea un mijloc eficient care să asigure că 

cerinţele de capital corespund adevăratului profil de risc al unei bănci. Ca urmare a acestor 

critici, Comitetul a adus în atenţie adoptarea unei noi scheme de adecvare a capitalului, în iunie 

2004 prin Acordul Basel II. In conformitate cu legislaţia europeană  autoritatea de reglementare 

din statele membre a avut posibilitatea să permită băncilor să înceapă aplicarea prevederilor 

Acordului Basel II de la 1 ianuarie 2008, continuând să aplice prevederile Acordului Basel I 

până la acea dată. Banca Naţională a României a uzat de această opţiune, dând posibilitatea 

instituţiilor de credit din România să aleagă momentul aplicării Acordului Basel II. Ca rezultat, 

toate băncile au decis să înceapă aplicarea de la 1 ianuarie 2008. 

Băncile trebuie să adopte decizii corelate cu nivelul rezultatelor şi al riscurilor pe care 

doresc să şi le asume în vederea atingerii acestor niveluri, cunoaşterea şi aplicarea unor măsuri 

cheie pentru adoptarea deciziilor viitoare privind relaţia profit - risc constituind împreună un 

obiectiv central al managementului bancar. 

Prin manifestarea unuia sau a altuia dintre riscurile prezentate, într-o acţiune singulară 

sau combinată, într-o mai mică sau mai mare măsură influenţate şi de starea economiei în care 

funcţionează, instituţiile de credit pot ajunge în stare de faliment. Tocmai de aceea în capitolul  

cinci al tezei am tratat Criza instituţională în bănci şi falimentul bancar, prezentând procedura 

reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, trecând în revistă primele bănci 

care s-au confruntat cu falimentul, precum şi motivele ajungerii acestora în pragul falimentului. 

Anul primelor convulsii care afectează imaginea sistemului bancar este 1996, când Banca 

Naţională retrage sprijinul acordat băncilor Dacia Felix şi Credit Bank, într-un peisaj ce se voia 

al începutului reformei în sistemul bancar. Istoria sistemului bancar înscrie în acest an primele 

două falimente bancare. 

Problemele sistemului bancar românesc de după 1989 nu se rezumă la duratele excesive 

de structurare a unor bănci sau la falimentul altora, au existat şi probleme obiective, 
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independente de voinţa băncilor, cărora ele au fost silite să le facă faţă. Este vorba, în primul 

rând, despre inflaţia galopantă din perioada 1993-1994, respectiv 1997-1998, care a forţat 

băncile să supraliciteze investiţiile în active imobiliare (preponderent sedii), pentru a-şi conserva 

capitalul propriu. La înrăutăţirea situaţiei financiare a mai concurat si un sistem contabil şi fiscal 

absolut nefast, care a impozitat masiv profiturile inflatate, uneori chiar pierderi reale, contribuind 

la decapitalizarea continuă a băncilor româneşti cu capital in lei. A existat, in plus, şi o lipsă de 

fermitate a băncii centrale, care a permis acumularea unui volum important de credite 

neperformante fără să ia măsurile cuvenite la timp. 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, a început o nouă etapă de evoluţie a 

sistemului bancar românesc. Procesul integrării europene este echivalent cu procesul de 

dezvoltare a României pe calea reformei, luând în considerare modelul existent al statelor 

europene. 

Referitor la criza financiară şi la impactul acesteia în lumea bancară, am descris 

conjunctura social-economică şi politică în care s-a declanşat criza precum şi factorii 

declanşatori. Unele teorii economice moderne  resping ideea unei teoretizări generale a crizelor 

economico-financiare, conform cărora acestea pot fi încadrate într-un model general valabil, 

considerându-se că fiecare criză financiară este unică, fiecare reprezentând de fapt un accident 

istoric, generat de factori specifici, într-o anumită conjunctură social-economică şi politică. 

Conform acestor teorii crizele nu pot fi anticipate, astfel încât efectele negative ale 

acestora să fie aduse la nivel minim. 

Criza creditelor ce a izbucnit în SUA în august 2007 a dus la falimentul unora dintre cele 

mai mari bănci din lume, iar efectele sale sunt resimţite în prezent pe piaţa financiară europeană. 

După falimentul Lehman Brothers, preluarea Merrill Lynch de către Bank Of America şi 

naţionalizarea American Internaţional Group (AIG), guvernul american a adoptat ,,Legea pentru 

stabilizarea economică” menită să salveze sistemul financiar american de la colaps. 

Criza economică internaţională a produs mari fluctuaţii şi pe piaţa economică din 

România, afectând atât piaţa bursieră cât şi piaţa valutară. Cu toate acestea Guvernatorul Băncii 

Naţionale a dat asigurări că sistemul bancar din România este stabil, explicând că băncile străine 

care deţin participaţii pe piaţa românească nu îşi pot scoate banii în orice condiţii. 

Impactul crizei financiare globale asupra sistemului financiar românesc este relativ 

limitat au concluzionat membrii Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNFS) care 

au analizat impactul crizei internaţionale asupra instituţiilor, pieţelor şi infrastructurii financiare, 

precum şi asupra economiei reale din România. 
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Capitolul I 
 
ANALIZA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL 
GLOBALIZĂRII ŞI INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Ţinând cont de rolul şi importanţa pe care le are sectorul financiar-bancar în buna 

funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, după anul 1989 s-a impus crearea 

unui sistem bancar modern, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii  de un nivel 

calitativ superior, care să satisfacă exigenţele tuturor categoriilor de intermediari financiari şi a 

populaţiei din economia de piaţă. 

Până în anul 1990, sistemul bancar din fostele ţări comuniste urmărea modelul sovietic şi 

anume o bancă centrală, care avea şi atribuţiile de principală bancă comercială şi câteva bănci 

specializate (pentru investiţii, pentru agricultură şi industrie alimentară, pentru comerţ exterior), 

precum şi casele sau cooperativele de economii, acestea din urmă având rolul de a atrage 

disponibilităţile băneşti ale populaţiei, folosindu-se apoi în economie prin intermediul băncii 

centrale. 

În acest context, imediat după 1989 la începutul perioadei de tranziţie, în activitatea 

bancară din România s-au produs schimbări esenţiale. Mai exact în luna decembrie a anului 1990 

reforma sistemului bancar românesc a produs o separare structurală pe două niveluri a sistemului 

de tip monobancă. 

a) Pe de o parte s-a definitivat prezenţa Băncii Naţionale ca bancă centrală; 

b) Pe de altă parte fostele bănci de stat (Banca Română de Comerţ Exterior, Banca 

Agricolă, Banca de Investiţii) pe baza unei hotărâri a Guvernului, au fost transformate în bănci 

comerciale, cu capital de stat şi autohton privat, aprobându-se şi noi statute de organizare şi 

funcţionare pentru aceste bănci.  

Trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă a implicat şi reorganizarea băncilor în 

societăţi pe acţiuni şi autonomia activităţii acestora, privatizarea şi apariţia de noi instituţii 

bancare cu capital autohton sau străin (Căpraru 2009, p.147). 

Având în vedere că în economia de piaţă indicatorul sintetic care reflectă eficienţa 

economică a activităţii bancare este profitul, băncile în această perioadă de tranziţie îşi organizau 

astfel activitatea încât să poată atrage un număr cât mai mare de clienţi, care să le asigure 

realizarea obiectivului propus. 

Criza gravă prin care a trecut sistemul bancar românesc are la bază acordarea de-a lungul 

anilor de tranziţie a unui însemnat volum de credite neperformante, şi asta datorită faptului că 

pentru o lungă perioadă, principala funcţie a creditelor a fost susţinerea întreprinderilor de stat cu 

pierderi. 



Sistem de analiză bancară  Sinteza tezei de doctorat 

 15 

Societăţile bancare, în calitatea lor de bănci comerciale, trebuie văzute nu numai ca ,,o 

afacere” ci şi ca instituţii ce au un real caracter public. Ele nu trebuie caracterizate în mod 

exclusiv ca societăţi comerciale orientate spre satisfacerea unui anume interes, al acţionarilor sau 

al altor grupuri interesate, ci şi ca entităţi specializate chemate să rezolve problemele financiar-

bancare ale unor mari colectivităţi, în componenţa cărora intră atât persoane juridice, cât şi 

fizice. 

În prezent se poate susţine că obiectivul organizaţional global al fiecărei bănci comerciale 

este de a supravieţui în structurile financiare şi de capital. Pentru a fi atins acest obiectiv fiecare 

bancă trebuie să-şi maximizeze funcţia de utilitate socială şi să se vizeze creşterea profitabilităţii 

sale. 

In prima parte a capitolului am evidenţiat starea sistemului bancar din România sub 

impactul diverselor evenimente istorice, economice şi sociale care au contribuit la formarea şi 

evoluţia acestuia, şi în contextul tranziţiei la o economie de piaţă, pornind de la rolul Băncii 

Naţionale a României în evoluţia sistemului bancar şi continuând cu evoluţia activităţii bancare 

în contextul globalizării. 

Conceptualizarea globalizării este destul de dificil de realizat şi necesită demersuri 

complexe datorită caracterului său abstract, care nu se referă la ceva concret, uşor de identificat, 

cuantificabil prin unităţi de măsură consacrate. Nu există nici un indicator sau un indice statistic, 

obţinut prin calcule, fie ele şi sofisticate, care să reflecte globalizarea, în adevărata sa esenţă. De 

aceea, există mai multe puncte de vedere cu privire la globalizare, părerile fiind împărţite, 

situaţie care a dat naştere la trei şcoli sau curente de gândire, şi anume: hiperglobaliştii, scepticii 

şi transformativiştii, fiecare dintre ele încercând să prezinte o perspectivă diferită asupra 

globalizării cu scopul de a putea înţelege mai bine acest proces. 

Internaţionalizarea bancară a fost marcată în ultimele decenii de patru factori majori care 

au influenţat activităţile de internaţionalizare a băncilor1:  

 Schimbarea rolului internaţional al băncilor: eliminarea intermediarilor financiari, 

creşterea rolului pieţelor de capital; 

 Transformarea industriei bancare mondiale: ridicarea restricţiilor, crizele financiare şi 

schimbarea noilor paradigme monetare; 

 Apariţia structurilor economice în Uniunea Europeană; 

 Evoluţia produselor şi a serviciilor financiare. 

Aceste direcţii au modelat internaţionalizarea bancară încă din anii ‘70 când băncile şi-au 

extins substanţial activităţile pe plan extern, inovaţiile pieţelor de capital au cunoscut şi ele un 

salt considerabil. Principalele inovaţii au gravitat în jurul securizării implicând atât eliminarea 

                                                   
1 Smith, R., Walter, I. – Global Banking. New York: Oxford University Press, 1997, p. 67 
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intermediarilor financiari, creşterea finanţărilor directe, cât şi efectuarea de împrumuturi 

negociabile în cadrul pieţelor de securitate2. 

Procesul integrării României în UE a constituit un eveniment care a marcat activitatea 

bancară, devenind o necesitate restructurarea sistemului bancar în vederea susţinerii financiare a 

tuturor activităţilor economice necesare procesului de reformă a economiei româneşti. 

Restructurarea sistemului bancar alături de reglementarea, autorizarea şi supravegherea 

activităţii bancare sunt două din principalele aspecte vizate de remodelarea sistemului bancar 

românesc (remodelarea sistemului bancar a vizat atât crearea unui sistem bancar specific 

economiei de piaţă cât şi armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a ţărilor din UE). 

Băncile din România şi-au remodelat opţiunile de afaceri şi structurile manageriale 

interne începând cu redefinirea organizării  activităţii din perspectiva relaţiei cu clienţii şi 

recompartimentarea acesteia în funcţie de cerinţele clienţilor. Modificarea strategiilor bancare în 

România şi orientarea acestora tot mai mult către client, în special de băncile mari ce dispun de 

capacităţi financiare importante arată că se merge în direcţia practicată de băncile din economiile 

dezvoltate. Activităţile financiare vor fi separate în funcţie de clienţi, nu de natura lor intrinsecă. 

La dorinţa clienţilor pentru pachete de servicii financiare complete există o tendinţă de integrare 

a serviciilor. Punându-se accent pe relaţia client-bancă, băncile sunt interesate în prezent de 

relaţiile de afaceri avantajoase pentru ambele părţi. La elaborarea strategiilor de dezvoltare banca 

trebuie să cunoască prognoza de evoluţie a zonei în care îşi desfăşoară activitatea. Prin politica 

de sprijinire a investiţiilor în zonă, banca poate fi văzută ca un factor de modelare a procesului 

economic în zona în care îşi desfăşoară activitatea. La realizarea acestei funcţii de către băncile 

româneşti stau ca exemplu băncile din SUA, care sunt chiar obligate să participe la dezvoltarea 

economică a zonei pentru a-şi menţine autorizaţia de funcţionare, dar şi din anumite state 

europene.  

Restructurarea băncilor româneşti în această direcţie, adică ele să sprijine proiecte de 

afaceri prin credite pe care să le poată susţine singure sau în participaţie cu alte bănci din zone 

mai bogate, trebuie să aibă în vedere evoluţia economică de ansamblu. 

Modificările operaţionale reprezintă o necesitate urgentă pentru băncile din România 

deoarece odată cu integrarea ele intră în competiţie, pentru fonduri, cu societăţi bancare ale 

statelor dezvoltate din Uniunea Europeană care sunt foarte puternice şi au multă experienţă în 

cadrul structurilor economice de piaţă. 

Prin aderarea României la UE sistemul bancar românesc se implică activ în derularea 

unor proiecte destinate modernizării sistemului bancar, printre aceste proiecte înscriindu-se şi 

                                                   
2 Mullineux, A.,  Murinde, V. – Globalization and convergence of banking systems, în “Handbook of International 

Banking,” editori Mullineux, A. şi Murinde, V., Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2003, p. 23 
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proiectul zonei unice de plăţi în Euro, al cărei obiectiv este crearea unei economii europene mai 

transparente şi mai competitive. 

Proiectul SEPA – Single Euro Payments Area presupune zona Euro în care nu vor mai 

exista diferenţele curente între plăţile interne şi externe – consumatorii, comercianţii şi 

corporaţiile vor fi capabili să facă plăţi în zona Euro astfel: 

- dintr-un cont bancar unic, 

- folosind un set unic de instrumente de plată, 

- la fel de sigur, rapid şi eficient ca în contextul naţional astăzi. 

SEPA este inevitabilă, fiind următorul pas al integrării economice europene şi al 

introducerii Euro. SEPA va creşte competiţia europeană, va încuraja integrarea şi consolidarea şi 

va impune inovaţie. 

Putem concluziona şi faptul că o piaţă unică nu este completă până nu are un sistem unic 

de plăţi, astfel încât cu un singur cont bancar şi un singur set de instrumente de plată să se poată 

derula operaţiuni de plată în toată zona euro, la fel de simplu şi sigur cum se operează astăzi, pe 

plan naţional. 
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Capitolul II 
 
ANALIZA PROFITABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE BANCARE 
 

Sistemele bancare stabile sunt capabile să ofere informaţii credibile tuturor participanţilor 

pe piaţa financiară, fiind preocupate şi de optimizarea performanţelor bancare. 

Unul dintre obiectivele principale ale instituţiilor de credit este optimizarea profiturilor, 

performanţa băncii reprezentând un indiciu al stabilităţii şi al încrederii deponenţilor, astfel că 

trebuie încurajată obţinerea unor performanţe cât mai mari, pentru un sistem financiar eficient şi 

dinamic. 

Performanţa poate fi definită ca fiind nivelul măsurabil de stabilitate a activităţii unei 

bănci, caracterizat prin niveluri reduse ale riscurilor de orice natură şi un trend normal de 

creştere al profiturilor de la o perioadă de analiză la alta3. 

Managementul performanţelor se intersectează cu cel al domeniului de management 

bancar, calitatea reflectându-se în performanţele bancare, legate nemijlocit de managementul 

activelor şi al pasivelor bancare, şi care se reflectă în bilanţul propriu şi în contul de profit şi 

pierdere. 

Managementul bancar urmăreşte îndeosebi obţinerea de profit, adică o performanţă 

bancară superioară. În literatura de specialitate dar şi în practica bancară sunt cunoscute diferite 

instrumente de măsurare şi redare a performanţei bancare, dar unul dintre cele mai eficiente îl 

constituie sistemul de indicatori, utilizat în  acest scop. 

Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare au o mare expresivitate, reflectând o 

multitudine de aspecte: gradul de generare a profitului, eficienţa operaţională şi managerială etc. 

In acest capitol am prezentat teoretic principalii indicatori de evaluare a performanţelor 

unei instituţii bancare şi anume: 

- Rata rentabilităţii economice (ROA – return on assets) se determină ca raport între 

profitul net şi activul total al băncilor şi exprimă rentabilitatea utilizării activelor, adică profitul 

net obţinut de o unitate monetară de activ4. 

- Rata rentabilităţii financiare (ROE – Return on equity) se determină ca raport între 

profitul net şi capitalul propriu şi oferă informaţii cu privire la profitul înregistrat pe unitatea de 

valoare contabilă a investiţiei acţionarilor în bancă. 

                                                   
3 I.Bătrâncea, I.Trenca, A.Bejenaru, S.N.Borlea – Analiza performanţelor şi riscurilor bancare, Editura Risoprint, 

Cluj-Napoca, 2008, p.374 
4 I. Bătrâncea ş.a., ,,Analiza performanţelor şi Riscurilor bancare”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 

Op.cit..p.382 
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- Efectul de pârghie (EM – equity multiplier) sau Multiplicarea capitalului este un 

indicator sintetic care evidenţiază gradul în care utilizarea unor resurse atrase suplimentar duce la 

creşterea rentabilităţii capitalului propriu. 

- Rata profitului net (Profit marginal PM) se calculează ca raport procentual între 

profitul net şi veniturile totale. 

- Gradul de utilizare a activelor (AU – asset utilisation) este un indicator care depinde 

de mărimea dobânzii active pe piaţă şi de structura activelor bancare şi se calculează ca raport 

procentual între venitul total din operaţiile bancare şi totalul activelor şi arată veniturile totale ce 

se obţin din utilizarea activelor (venituri din dobânzi, comisioane, taxe şi venituri nonprofit). 

Ţinând cont de concurenţa instituţiilor bancare atât pe plan intern cât şi internaţional am 

evaluat şi analizat rata rentabilităţii economice şi financiare în sistemul bancar românesc, precum 

şi raportat la cel european pentru a evalua viabilitatea sistemului bancar românesc faţă de 

celelalte ţări din Uniunea Europeană. 

În sistemul bancar românesc Rata rentabilităţii financiare (ROE) a înregistrat un nivel 

uşor mai scăzut faţă de cel aferent anului anterior (11,44 % în 2007 faţă de 11,67% în 2006) în 

condiţiile unei dinamici comparabile a profitului net cu cea a capitalului propriu, urmând ca în 

anul 2008 să cunoască din nou o uşoară creştere ajungând la 1,7%. Analiza ROE pe baza 

factorilor determinanţi, folosind descompunerea Du Pont, relevă o uşoară deteriorare a 

renumerării capitalului bancar ca rezultat al diminuării capacităţii activelor de a genera profit (de 

la 1,46% în anul 2006 la 1,3% în anul 2007), în condiţiile în care creşterea efectului de pârghie 

(de la 7,97% în anul 2006 la 8,82 în anul 2007) a compensat doar parţial reducerea consemnată 

la nivelul ratei rentabilităţii economice (ROA). 

 

Tabelul nr.1        Evoluţia indicatorilor ROE şi ROA în perioada 2005 – 2008 
 
Indicatori Relaţia de calcul 2005 2006 2007 2008 

ROE – sistemul bancar Profit net/capital propriu 15,2% 11,7% 11,4% 18,1% 
ROA – sistemul bancar Profit net/active totale 1,9% 1,5% 1,3% 1,7% 

Sursa: Raport asupra stabilităţii financiare, BNR 2009 
 

 

Investiţiile masive direcţionate în special în extinderea reţelelor bancare, precum şi 

intensificarea concurenţei, au făcut ca ponderea profitului în veniturile operaţionale să 

înregistreze o reducere de aproximativ 2,6 puncte procentuale, de la 20,18 % în anul 2006 la 

17,6% în anul 2007. Cu toate acestea nu a fost afectată capacitatea activelor de a genera venit. 

Valoarea ratei utilizării activelor a înregistrat o uşoară creştere, ajungând la 7,37% la sfârşitul 
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anului 2007 de la 7,26% la sfârşitul anului 2006. În aceste condiţii, rata rentabilităţii economice 

(ROA) şi-a continuat pe parcursul anului 2007 dinamica descrescătoare, însă într-un ritm mai 

lent decât în anii precedenţi (Tabel nr.1), fapt pentru care mărimea sa rămâne comparabilă cu 

valorile consemnate şi în alte ţări din Europa. 

Pe baza modelelor prezentate am făcut o analiză detaliată a indicatorilor de performanţă 

financiară la trei bănci pe care le-am luat în studiu: Banca Transilvania, Banca Română de 

Dezvoltare-GSG şi Banca Comercială Carpatica, precum şi o analiză comparată între aceste 

bănci şi ROE –ROA al sistemului bancar românesc 

Rata rentabilităţii economice (ROA) în sistemul bancar, precum şi la nivelul BTRA, 

BRD-GSG, BCC, este expresia rentabilităţii de ansamblu a unei societăţi bancare. Se mai 

numeşte profitul la active, sau rentabilitatea activelor şi măsoară efectul capacităţii manageriale 

de a utiliza resursele financiare şi reale ale societăţii bancare pentru a genera profit. Astfel, în 

graficele de mai jos am evidenţiat evoluţia ROE şi ROA în sistemul bancar românesc şi în 

BTRA, BRD-GSG şi BCC. 

Evolutia ROE la BTRA, BRD-GSG, BCC si sistemul bancar Romanesc  
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 Sursa: Calcule proprii 
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 Sursa: Calcule proprii  Grafic nr.1 
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Evoluţia ratei rentabilităţii financiare (ROE) pe sistemul bancar în comparaţie cu BTRA 

şi BRD-GSG relevă faptul că cele două bănci se situează peste ROE din sistemul bancar, 

respectiv există o marjă de 18,09 % în plus realizată de BRD în 2007. Acest fapt denotă o 

administrare eficientă a riscurilor şi o politică sănătoasă de creditare de către această bancă. La 

BCC rata rentabilităţii financiare s-a situat sub pragul înregistrat în sistemul bancar, 

înregistrându-se cel mai scăzut nivel de 4,19% în 2007. 

Analiza referitoare la rata rentabilităţii economice (ROA) în sistemul bancar şi BTRA, 

BRD-GSG, BCC scoate în evidenţă nivelul crescut al profitului băncii în special la BRD-GSG, 

înregistrându-se un trend crescător pe toată perioada analizată. La fel ca şi rata rentabilităţii 

financiare, rata rentabilităţii  economice la BCC a înregistrat un trend descrescător obţinându-se 

valori sub nivelul din sistemul bancar. La  BTRA, s-a înregistrat o valoare a ROA de 2,45% în 

anul 2007 situându-se aproape de nivelul înregistrat la BRD-GSG de  2,62%, dar peste nivelul 

din sistemul bancar. 

In ceea ce priveşte ROE5şi ROA, valorile de la sfârşitul lunii decembrie 2008, de 18,1% 
şi 1,7%, sunt comparabile cu cele ale unor societăţi bancare-mamă având filiale în România6. 

Concluzii: 

Aşa cum am arătat în acest capitol, băncile îşi desfăşoară activitatea pe baza criteriului de 
profitabilitate, ca oricare societate comercială, urmărind în mod permanent obţinerea de profit 
net în condiţii de riscuri specifice (evoluţia economică generală, restricţii impuse de banca 
centrală, insolvabilitatea, structura financiară a băncii), de care orice bancă trebuie să ţină seama 
în desfăşurarea activităţii sale. 

Profitabilitatea este un indicator relevator al poziţiei competitive a unei bănci pe pieţe 
bancare şi al calităţii managementului său, asigurând sănătatea sistemului bancar. 

Practica bancară tradiţională – bazată pe constituirea de depozite şi acordarea de credite – 
reprezintă astăzi doar o parte din activitatea specifică băncilor, fiind adesea şi cel mai puţin 
profitabilă. Sursele majore de profitabilitate ale băncilor sunt tranzacţionarea pe pieţele 
financiare şi generarea veniturilor cu ajutorul comisioanelor. 

Faţă de alte domenii, activitatea bancară este una particulară dacă avem în vedere atât 
funcţiile băncii cât şi caracteristicile de extremă volatilitate a majorităţii produselor şi serviciilor 
bancare şi, din această cauză, în managementul bancar o legătură direct proporţională dintre 
profit şi risc este obligatorie. 

                                                   
5 ROE, ROA sunt calculate în prezent folosind la numitor medii lunare ale capitalurilor proprii, respectiv ale activelor. 

Spre comparaţie, nivelurile recalculate aferente datei de 31 decembrie 2007 sunt de 10,8 %, respectiv 1,3%. 
6 ROE: 19,5% pentru Raiffeisen International (septembrie 2008, 3rd Quarter Report 2008), 18% pentru Piraeus 

Bank Grecia (Financial Highlights of the Group 2008), 15,7 % pentru Alpha Bank (decembrie 2008, Alpha Bank 
Press Release: Full Year 2008 Performance Overview), 6,4 % pentru Groupe Societe Generale (decembrie 2008, 
Resultats de l’annee et du 4-eme trimestre 2008); ROA: 1,1% pentru Piraeus Bank Grecia (Financial Highlights 
of the Group 2008), 0,9% pentru Eurobank EFG (FY 2008 Financial Results, p.2). 
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Băncile acţionează în condiţii de incertitudine mai mult decât organizaţiile nonbancare 
atât în domeniul resurselor care nu au o stabilitate cuantificabilă cât mai ales în domeniul 
plasamentelor care conţin un factor de risc prin natura lor. 

Băncile doresc, evident, un profit cât mai mare din activităţile lor şi, în egală măsură, 
minimizarea riscurilor, de aceea performanţa bancară vizează mai întâi de toate determinarea 
solidităţii băncii, a gradului de expunere a acesteia în faţa diverselor categorii de risc şi mai apoi 
a nivelului de eficienţă al acesteia. 

Din aceste considerente diagnosticul financiar asupra activităţii bancare are două 
componente: 

- diagnosticul rentabilităţii (rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea economică); 
- diagnosticul riscurilor (riscul de exploatare, riscul financiar, riscul de faliment). 
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Capitolul III 
 
ANALIZA RISCURILOR ÎN MEDIUL BANCAR 

 

Mediul economic, monetar şi cel financiar bancar sunt permanent supuse unui concurenţe 

acerbe, apar noi riscuri necunoscute până în acel moment, cu forme de manifestare deosebite. În 

aceste condiţii este foarte greu de prezentat o anume formă a riscului, sau de a încerca o definire 

exactă, dată fiind caracteristica lumii contemporane, şi anume incertitudinea. 

Potrivit acestor realităţi riscul este abordat în diferite moduri de unii specialişti, 

regăsindu-se diferite opinii exprimate în literatura de specialitate din ţară şi străinătate. 

Profesorul universitar Gheorghe Manolescu este de părere că ,,noţiunea de risc este 

inseparabil legată de acelea ale rentabilităţii şi flexibilităţii. Rezultatul întreprinderii este supus 

evenimentelor neprevăzute care însoţesc activitatea sa în toate domeniile. Riscul se traduce prin 

variabilitatea rezultatului, afectând rentabilitatea activelor şi în consecinţă a capitalului investit”7. 

In acest capitol am prezentat o clasificare a riscurilor, făcând referire îndeosebi la 

riscurile semnificative ale instituţiilor bancare, selectând riscurile cu impactul cel mai mare 

asupra activităţii lor pentru o analiză mai aprofundată şi anume: riscul de credit, riscul de piaţă 

(riscul ratei dobânzii, riscul valutar), riscul de lichiditate şi riscul operaţional. 

Riscul de credit 

Riscul activităţii de creditare reprezintă probabilitatea ca băncile comerciale să 

înregistreze pierderi generate de starea de insolvabilitate a clienţilor debitori. La nivelul 

ansamblului băncilor comerciale, acest risc are un caracter sistemic, nivelul său nu rezultă din 

simpla însumare a nivelurilor riscurilor de creditare cu care se confruntă componentele 

individuale ale sistemului bancar comercial, el este rezultatul ,,sinergic”al efectelor propagate 

asupra întregului sistem8. 

Activitatea de creditare este activitatea de bază a entităţilor bancare, iar riscul de 

creditare, cel mai important dintre diversele riscuri care pot greva rezultatele intermediarilor 

financiari bancari. Intensitatea manifestării acestuia se măsoară prin deteriorarea/ameliorarea 

calităţii portofoliului de credite prin prisma stării de solvabilitate a clienţilor debitori. 

Pentru evaluarea standing-ului financiar şi încadrarea fiecărui client într-una din clasele 

de risc general de creditare, am analizat o societate prin prisma metodei folosite de către două 

bănci diferite, respectiv am folosit metoda CEC Bank şi MKB Romexterra Bank. 

 

 

                                                   
7 Gh. Manolescu-Managementul financiar, Editura Economică, Bucureşti, 1995, p.169. 
8 I.L. Popa, B. Dima, - Analiza Sistemului Bancar Comercial, Editura Mirton, Timişoara 2004. 
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Tabelul nr.2 Încadrarea în clasa de risc general de creditare – Metoda CEC Bank SA 

 31.12.2006 31.12.2007 30.06.2008 
1. Punctaj indicatori financiari 18 13 13 
2. Punctaj indicatori nefinanciari 12 12 12 
Total puncte 30 25 25 
Grupa de bonitate A B B 

 Sursa: Calcule proprii 
 

Tabelul nr.3           Încadrarea în categoria de performanţă financiară –  
                                              Metoda MKB Romexterra Bank SA 

 
 31.12.2006 31.12.2007 30.06.2008 

1. Punctaj indicatori financiari 52 42 35 
2. Punctaj indicatori nefinanciari 30 30 30 

Total puncte 82 72 65 
Grupa de bonitate A B B 

 Sursa: Calcule proprii 
 

 In concluzie, după calcularea indicatorilor de performanţă a societăţii comerciale prin 

cele două metode specifice fiecărei bănci, prezentate mai sus, chiar dacă metodologia folosită 

diferă puţin de la o bancă la alta, în final societatea a fost încadrată în aceeaşi clasă de risc (grupa 

de bonitate), respectiv la 31.12.2006 – A; 31.12.2007 – B; 30.06.2008 – B. 

Ţinând cont de faptul că în procesul de creditare a economiei, băncile trebuie să filtreze 

afacerile şi să le promoveze pe cele eficiente, viabile şi legale, impulsionând astfel desfăşurarea 

unor activităţi eficiente tuturor celor care fac uz de creditul bancar, calcularea indicatorilor de 

bonitate constituie un reper destul de important în luarea deciziilor. Băncile trebuie să evalueze 

riscurile cu care au de a face în creditarea unei afaceri, să cerceteze motivul împrumutului şi să 

identifice sursele de restituire care depind de derularea afacerii pe care o creditează. 

 Metodele de analiză utilizate în prezent de societăţile bancare se bazează pe o serie de 

concepte şi tehnici care constituie centrul de greutate în analiza tehnică şi cantitativă a creditării. 

Astfel, băncile manifestă o dependenţă mare în decizia lor privind acordarea creditului faţă de 

indicatorii de bonitate şi de garanţiile solicitantului, dar aceşti indicatori nu exprimă întotdeauna 

realitatea  şi chiar dacă ar exprima-o aceasta ar trebui să constituie doar o carte de vizită a  

firmei, iar garanţia ar trebui privită ca o măsură asiguratorie, nu ca o certitudine de recuperare a 

creditului prin valorificarea ei.  

In condiţiile actuale în care se resimte şi la noi criza economică mondială, toate 

principiile si metodele unei analize temeinice de acordare a creditelor prin asumarea unor riscuri 

cât mai mici din partea creditorilor sunt supuse unor presiuni de mediu economic intern şi 

internaţional. Chiar dacă analiza efectuată la momentul acordării creditului evidenţia o societate 
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comercială cu indicatori de bonitate situaţi intr-o categorie confortabilă pentru a obţine creditul şi 

în condiţiile prezentării unor garanţii considerate solide la momentul respectiv, în condiţii de 

criză, societatea comercială poate avea probleme cu rambursarea creditului. Mai mult, banca 

creditoare poate avea dificultăţi in executare garanţiilor şi din punct de vedere al scăderii valorii 

garanţiei prezentate la momentul acordării creditului, prin valorificarea garanţiei obţinându-se o 

sumă mult mai mică faţă de valoarea creditului. Se mai pune şi problema dificultăţii valorificării 

garanţiei în moment de criză economică, când majoritatea tranzacţiilor sunt blocate, astfel încât 

pot apărea dificultăţi în asigurarea cu lichidităţi a băncilor, acestea fiind nevoite să apeleze la 

soluţii externe dar şi costisitoare. De aceea consider că la baza analizei acordării unui credit 

calitatea managementului, eficienţa firmei şi siguranţa afacerii trebuie să constituie factorii 

hotărâtori în luarea deciziei de creditare. 

Riscul de piaţă 

Riscul de piaţă reprezintă o componentă principală a sistemului de gestiune a riscurilor 

financiare în condiţiile în care instituţia de credit operează pe pieţe financiare dezvoltate. Riscul 

de piaţă este definit ca riscul de apariţie a pierderilor pentru poziţii bilanţiere şi extrabilanţiere, 

ca urmare a modificării preţurilor pe piaţă (Isaic – Maniu, I., 2006: 76). 

Principalele categorii de riscuri care determină modificări pe pieţele financiare, şi care de 

fapt determină riscul de piaţă sunt: Riscul ratei dobânzii – prin variaţia tendinţei de evoluţie şi a 

nivelului ratelor dobânzii; Riscul valutar – prin variaţia cursului valutar şi deci a valorii în 

monedă naţională a diferitelor active şi pasive externe; Riscul de preţ al acţiunilor – corespunde 

pierderii sau lipsei de câştig ce poate rezulta din variaţia valorii acţiunilor deţinute de instituţia 

de credit. 

Începând cu anul 1998, instituţiile de reglementare impun băncilor cu activităţi extinse de 

tranzacţionare să constituie o rezervă de capital pentru asigurarea împotriva pierderilor 

semnificative, care ar putea afecta stabilitatea acestora. Volumul acestei rezerve, cunoscută sub 

denumirea de cerinţă de capital pentru acoperirea riscului de piaţă, este direct proporţional cu un 

indicator care reflectă riscul de portofoliu. In prezent riscul de piaţă se măsoară în termenii 

valorii la risc (VaR9). 

Pentru categoriile de factori de risc pentru care instituţia de credit utilizează un model 

intern, cerinţa de capital se va determina conform relaţiei: 

Ct = max(VaRt) 

unde: 

Ct – cerinţa de capital aferentă zilei lucrătoare t; 
VaRt – valoarea la risc aferentă zilei lucrătoare t; 
K – factorul multiplicativ; 
                                                   

9 Value at Risk 



Sistem de analiză bancară Sinteza tezei de doctorat 

 26 

VaRt-i – valoarea  la risc aferentă zilei lucrătoare t-i; 
RSt – cerinţă de capital.  
 

Pentru determinarea valorii la risc aferente zilei lucrătoare ,,t” se vor folosi poziţiile pe 

instrumentele financiare (doar instrumentele aferente portofoliilor pentru care s-a trecut la 

metoda avansată) din trading book la sfârşitul10 zilei lucrătoare t-1 şi utilizând metodologia 

validată de către Banca Naţională a României.11 

  
Riscul ratei dobânzii 
 
Conform definiţiei date de unii autori, (I.L.Popa, B.Dima) rata dobânzii reprezintă 

costul resurselor financiare, ,,vechi’’ şi ,,noi’’, alocate de către intermediarii financiari, bancari şi 

nebancari, în cadrul procesului de intermediere financiară. 

Dobânda este suma ce revine proprietarului capitalului la rambursarea unui împrumut 

acordat sau preţul folosirii capitalului, precum şi remunerarea riscului pe care îl implică 

împrumutul respectiv. 

Principalul indicator al managementului activelor şi pasivelor este marja netă a 

dobânzii. Obiectivele managementului activelor şi al pasivelor constau în creşterea veniturilor 

băncii din plasamente, în strânsă legătură cu scăderea costurilor surselor atrase, în condiţiile 

menţinerii unui risc acceptabil şi ale respectării reglementărilor în vigoare cu privire la adecvarea 

capitalului şi lichiditatea băncii. 

Managementul activelor şi al datoriilor, care presupune colectarea şi utilizarea fondurilor, 

constituie nucleul financiar al unei bănci12. În aceste condiţii managementul activelor şi 

datoriilor cuprinde planificarea strategică şi procese de implementare şi control care afectează 

volumul, diversitatea, scadenţa, senzitivitatea ratelor dobânzii, calitatea şi lichiditatea activelor şi 

al datoriilor unei bănci. Principalul obiectiv al managementului activelor şi al datoriilor este 

acela de a produce un flux de venituri nete din dobânzi, flux care să fie stabil, mare, de un înalt 

nivel calitativ şi în creştere. Acest obiectiv este atins prin obţinerea combinaţiei şi a unui nivel 

optim al activelor datoriilor şi al riscului financiar.13 

                                                   
10 Nu se vor lua în considerare poziţiile iniţiate în cursul zilei pentru care se determină VaR. 
11 Cerinţa de capital aferentă unei zile nelucrătoare va fi egală cu cerinţa aferentă ultimei zile lucrătoare. Factorul 

multiplicativ aferent unei zile lucrătoare se obţine prin însumarea factorului multiplicativ minim şi factorului 
multiplicativ adiţional pentru ziua lucrătoare respectivă. Factorul multiplicativ minim nu poate fi mai mic de 3; 
stabilirea de către Banca Naţională a unui factor multiplicativ mai mare de 3, trebuie justificată prin prezentarea 
motivelor ( şi importanţa lor) care au contribuit la ajustarea factorului minim.  Factorul adiţional se determină în 
funcţie de rezultatele back-testing-ului. 

12 Greuning H.v., Brajovic Bratanovic J. – Analyzing and Managing Banking Risk, A Framework for Assessing 
Corporate Governance and Financial Risk, Editura Irecson, Bucureşti, 2004 – Op.cit., p.44 

13 Idem 
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Managementul activelor şi pasivelor pune accentul pe marja netă a dobânzii (Net Interest 

Margin – NIM) care să exprime în unităţi monetare diferenţa dintre veniturile din dobânzi 

aferente activelor valorificabile şi cheltuielile cu dobânzile corespunzătoare. 

Marja netă a dobânzii = Venituri din dobânzi – Cheltuieli cu dobânzile 

Principalul obiectiv al managementului activelor şi al pasivelor este acela de a controla 

marja netă de dobândă. Managementul instituţiei bancare, în acţiunea de control a marjei nete de 

dobândă, poate adopta o atitudine defensivă sau ofensivă. In condiţiile unei atitudini defensive a 

managementului activelor şi al pasivelor, se urmăreşte ca marja netă de dobândă să depindă cât 

mai puţin de modificările ratelor dobânzilor de pe piaţă. In cazul unui management ofensiv al 

activelor şi al pasivelor, scopul este de a mări marja netă de dobândă prin schimbări în structura 

portofoliului de investiţii financiare a instituţiei bancare respective. 

Rata dobânzii este pentru orice societate bancară principalul element de negociere cu 

clienţii, iar riscul ratei dobânzii se datorează fluctuaţiilor în nivelul ratei dobânzii. 

Riscul valutar – componentă a riscului de piaţă care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale 

cursului valutar14. 

Riscul de schimb (riscul cursului valutar) poate fi definit ca fiind riscul de a înregistra 

pierderi decurgând din evoluţia cursului de schimb. El este strâns legat de riscul ratei dobânzii15. 

Riscul valutar exprimă probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să 

influenţeze negativ marja dobânzii bancare.  

Riscul valutar poate fi evaluat cu ajutorul a doi indicatori de bază, şi anume poziţia 

valutară individuală care se calculează pentru fiecare valută de gestionat şi poziţia valutară 

globală care prezintă avantajul unei imagini globale asupra expunerii valutare a băncii şi 

dezavantajul anulării situaţiei pe valute, care trebuie gestionată de fapt. 

Din analiza întreprinsă, am constatat că evoluţia cursului şi caracteristicile pieţei valutare 

în România nu au indus in anul 2008 riscuri deosebite asupra stabilităţii financiare. Pentru al   

4-lea an consecutiv, ponderea poziţiei valutare totale în fondurile proprii se situează sub 2 %, 

astfel încât expunerea directă a instituţiilor de credit din România la riscul de curs de schimb se 

păstrează la un nivel redus. Trecerea de la poziţii valutare predominant scurte la poziţii valutare 

predominant lungi, produsă pe parcursul anului 2006, s-a menţinut şi în 2008, însă diferenţa 

dintre acestea s-a majorat. Pe ansamblu însă, sistemul bancar românesc nu ar fi afectat de o 

eventuală modificare amplă a cursului de schimb pe canalul direct, în condiţiile în care poziţia 

                                                   
14 Norma BNR nr.17 din 18.12.2003, privind organizarea şi controlul intern al activităţii  instituţiilor de credit şi 

administrarea riscurilor semnificative, precum  şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor 
de credit, publicată în M.Of. Nr. 47 din 20.01.2004. 

15 C.Basno, N.Dardac – Op. Cit., p.19 
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valutară totală reglementată nu poate depăşi 20 % din fondurile proprii, concluzie atestată şi de 

analizele de testare la stres a băncilor. 

Expunerea sectorului corporatist la riscul valutar este mai mare decât o arată creditele 

interne contractate de acesta. Aceasta se datorează în particular firmelor mari, ale căror 

împrumuturi directe în străinătate au crescut în cursul anului 2008. Această vulnerabilitate, la 

rândul ei, creşte expunerea indirectă a băncilor la riscul valutar. 

La 31 decembrie 2008 ponderea operaţiunilor cu titluri în activ a fost de 5 %, iar la 

sfârşitul lunii martie 2009 de peste 8 %, indicând preferinţa crescută a băncilor pentru 

plasamentele în titluri de stat, instrumente lichide cu grad de risc foarte scăzut. Ponderea 

titlurilor în pasiv s-a redus cu 0,23 puncte  procentuale faţă de nivelul de 2,9 % înregistrat în luna 

septembrie, iar la 31 martie 2009 a atins 2,6 %, creşterea ponderii operaţiunilor cu instrumente 

financiare derivate neacoperind însă diminuarea ponderii datoriilor constituite prin titluri în total 

pasiv (BNR – Raport asupra stabilităţii financiare 2008). 
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Rezultatele testării la stres derulate în cursul lunii martie 2009 pe un scenariu stabilit în 

colaborare cu FMI implică faptul că, deşi la nivelul sistemului bancar riscul de rată a dobânzii 

pentru activele şi pasivele denominate în valută este relativ scăzut, cu un impact negativ asupra 

fondurilor proprii la finele anului 2009 de numai 1,56 %, la nivel individual există diferenţe 

semnificative. 

 Riscul de lichiditate 
 
Riscul de lichiditate, numit şi riscul de finanţare, este riscul ca o întreprindere să 

întâlnească dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor 

aferente instrumentelor financiare. Riscul financiar poate rezulta din incapacitatea de a vinde 

repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea justă16. 

Riscul de lichiditate constă în probabilitatea ca banca să nu-şi poată onora plăţile faţă de 

clienţi, datorită devierii proporţiei dintre plasamentele pe termen lung şi a celor pe termen scurt 

şi a necorelării cu structura pasivelor băncii17. 

Plasamentele pe termen lung sunt în general mai mari decât resursele pe termen lung ale 

băncii, din această cauză băncile confruntându-se cu două situaţii delicate: 

a) să nu-şi poată onora  angajamentele pe termen scurt; 

b) să aibă resurse cu scadenţă mică, în timp ce plasamentele au scadenţă mare; 

Prima situaţie, care poate fi numită şi risc de lichiditate imediată, este determinată de 

retragerile masive şi neaşteptate ale creditorilor ei. 

În cazul în care o bancă este confruntată cu riscul lichidităţii, poate fi forţată fie să 

împrumute fonduri de urgenţă la costuri excesive pentru a-şi acoperi nevoile imediate de cash, 

fie să atragă deponenţii, plătind în schimb dobânzi mai mari decât cele practicate pe piaţă. 

Riscul de lichiditate imediată este un risc specific băncilor, arta de a conduce o bancă 

constă tocmai în a şti să gestionezi lichidităţile pentru a face faţă retragerilor, fără a afecta însă 

posibilităţile de a onora şi solicitările de credite. 

A doua situaţie, numită risc de transformare, impune băncilor să ia în considerare 

următoarele: 

- resursele şi plasamentele trebuie analizate în funcţie de lichiditatea şi exigibilitatea lor 

reală şi nu juridică. Astfel, depozitele la vedere sunt deseori mai stabile decât depozitele la 

termen, depozitele interbancare sunt mai volatile decât depozitele clienţilor, conturile debitoare 

ale clienţilor pe termen scurt sunt deseori mai imobilizate (neonorate) decât creditele cu scadenţă 

mai îndepărtată; 

                                                   
16 Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p.765-766 
17 M. Stoica - Op.cit., p.153  
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- inovaţiile financiare din ultimii ani modifică riscul de nelichiditate al băncii astfel: 

mărindu-l prin dezvoltarea angajamentelor de credit cum ar fi multi options facilities; 

micşorându-l prin dezvoltarea pieţelor secundare de creanţe negociabile. 

Arta de a transforma resursele cu scadenţă mică în plasamente cu scadenţă mare şi de a 

putea face faţă crizei de lichidităţi într-un timp scurt şi la preţuri mici este specifică 

managementului bancar. 

Riscul operaţional 
 
Datorită dezvoltării continue a economiei, globalizării şi expansiunii activităţilor 

economice, piaţa financiară internaţională, precum şi cea europeană se află într-un proces 

complex şi continuu de adaptare a produselor şi a serviciilor, ca urmare a competiţiei existente. 

In aceste condiţii riscul operaţional a devenit un element din ce în ce mai important 

pentru instituţiile de credit, care sunt obligate să-şi redefinească produsele şi serviciile proprii 

pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă şi pentru a pătrunde pe pieţe noi, iar pe de altă parte datorită 

utilizării tot mai dese a produselor financiare inovative (de exemplu: produse securizate, 

derivative de credit, produse structurale)18. 

Comitetul de la Basel19 defineşte riscul operaţional ca fiind riscul pierderilor generate de 

procese interne inadecvate sau defecte, de oameni şi sisteme sau de evenimente externe, 

concentrându-se asupra cauzelor pierderilor pentru a diferenţia pierderile operaţionale de 

pierderile altor categorii de riscuri. 

Pentru a se menţine pe piaţă, instituţiile financiare trebuie să se conformeze standardelor 

şi reglementărilor în vigoare, totodată trebuie să anticipeze evoluţia pieţei şi sa fie receptive la 

factorii semnificativi care influenţează dinamica pieţei pentru a putea fi competitive şi 

profitabile. 

Creşterea gradului de complexitate a practicilor bancare, precum şi tendinţa pieţei 

financiare de a realiza tranzacţii globale în timp real, implică o preocupare sporită a autorităţilor 

de a supraveghea instituţiile financiare. Această evoluţie a pieţei financiare determină apariţia 

unor noi riscuri şi expuneri de operare care trebuie determinate, cuantificate şi gestionate, de 

unde şi necesitatea de a crea sisteme robuste de management al riscurilor operaţionale. 

In acest context instituţiile financiar-bancare europene se vor alinia tuturor 

reglementărilor în materie propuse de Comitetul Basel, respectiv Acordul Basel II. 

Comitetul de la Basel asociază riscului operaţional pierderea neaşteptată, care derivă din 

următorii factori de risc: erori umane, erori ale sistemului informatic, inadecvarea procedurilor 

şi controalelor, evenimente externe. 

                                                   
18 Chernobai A., 2007:2 
19 BCBS, 2001:25 
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Factorii principali ai riscului operaţionali pot fi grupaţi astfel: 

Tabel nr. 4   Principalii factori ai riscului operaţionali 

Uman Sisteme Procedee Evenimente externe 
Fraude şi alte activităţi 
penale 

Probleme IT (erori de 
hardware sau software, 
virusare la calculatoare 
etc.) 

Erori de execuţie, 
înregistrare, regularizare 
şi documentare (risc de 
tranzacţie) 

Activităţi penale (furt, 
terorism sau 
vandalism) 

Violarea regulilor 
interne sau externe 
(tranzacţii neautorizate, 
etc.) 

Acces neautorizat la 
informaţii şi la 
securitatea sistemului 

Erori în modele, 
metodologii şi marcare la 
piaţă (risc de model) 

Evenimente politice 
sau militare (război 
sau acord 
internaţional) 

Erori legate de 
incompetenţa sau de 
neglijenţa 
managementului 

Inexistenţa sau îndoiala 
privind integritatea 
datelor 

Erori de bilanţ şi de plată 
a impozitelor. 
Formalizarea inadecvată 
a procedurilor interne 

Schimbări în mediul 
politic, juridic, de 
reglementare, fiscal 
(risc strategic) 

Pierderea unor angajaţi 
importanţi (boală, 
rănire, etc.) 

Evenimente naturale 
(incendiu, cutremur, 
inundaţie, etc.) 

Violarea sistemului de 
securitate 

Erori de telecomunicaţii Definirea şi atribuirea 
inadecvată a 
responsabilităţilor 

Erori operaţionale la 
furnizori sau la 
operaţiile externalizate 

Sursa: Resti, A. & Sironi, A., 2007:515 

 
Riscul operaţional este un risc bancar care poate să apară încă din momentul înfiinţării 

instituţiei bancare, manifestându-se în toate formele sale în diversele etape ale dezvoltării şi 

desfăşurării activităţii instituţiei bancare, riscul operaţional incluzând şi riscul legal20. Cu cea mai 

mare arie de manifestare, riscul operaţional a fost în ultimii ani cea mai mare ameninţare pentru 

sistemele bancare din lume, stând la baza multor falimente din peisajul bancar mondial. 

În România, Banca Naţională a României a emis Norma nr. 17 în anul 2003 care 

reglementa modul de organizare a controlului intern şi a auditului intern la nivelul instituţiilor de 

credit, făcând referire şi la măsurile ce trebuie să fie luate pe linia administrării riscului 

operaţional. În întâmpinarea noilor cerinţe Basel II, aceasta a emis la sfârşitul anului 2006 câteva 

regulamente prin care determina cerinţele cu privire la administrarea şi calcularea capitalului 

aferente riscului operaţional, cu aplicabilitate, la cerinţa majorităţii instituţiilor de credit din 

România, începând cu anul 2008. 

În esenţă, instituţiile de credit sunt obligate să determine principii solide de adminstrare a 

riscului operaţional la nivelul operaţiunilor sale, dar în acelaşi timp să calculeze necesarul minim 

de capital şi în funcţie de riscul operaţional. Diferitele studii cantitative efectuate la nivel 

                                                   
20 Riscul legal poate fi definit ca riscul de pierdere ca urmare atât a amenzilor, penalităţilor şi sancţiunilor de care 

instituţia de credit este posibilă în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispoziţiilor legale sau 
contractuale, cât şi a faptului că drepturile şi obligaţiile contractuale ale instituţiei de credit şi/sau ale 
contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător. 
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mondial au arătat că suma aferentă capitalului de risc operaţional este compensată de reducerea 

cerinţei de capital aferentă riscului de credit conform noilor reglementări Basel II. 

Metodele care pot fi utilizate de instituţiile bancare pentru determinarea cerinţei de 

capital în vederea acoperirii riscului operaţional21 sunt: 

- Abordarea de bază; 

- Abordarea standard; 

- Abordarea standard alternativă; 

- Abordarea avansată de evaluare; 

- Abordarea combinată. 

In continuarea acestui capitol am prezentat metodele de determinare a cerinţei minime de 

capital aferente riscului operaţional potrivit abordărilor menţionate. 

Indiferent de abordarea folosită de către instituţiile de credit pentru calcularea cerinţelor 

de capital pentru acoperirea riscului operaţional, nu pot aplica aceste abordări decât cu aprobarea 

prealabilă a Băncii Naţionale a României. 

 Pe lângă determinarea cerinţelor minime de capital pentru acoperirea diferitelor riscuri cu 

care se confruntă activitatea bancară în ultima perioadă, Comitetul de la Basel, în activitatea sa 

de supraveghere bancară şi-a concentrat atenţia asupra modului în care băncile îşi gestionează 

lichidităţile, analiza lichidităţii constituind una dintre activităţile de bază ale managementului 

instituţiilor bancare, astfel că în capitolul următor am tratat Analiza lichidităţii în bănci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 Modul de calcul al cerinţelor minime de capital pentru riscul operaţional este stabilit de Regulamentul BNR-

CNVM nr. 24/29/14.12.2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale 
firmelor de investiţii pentru ruscul operaţional. 
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Capitolul IV 
 
ANALIZA LICHIDITĂŢII ÎN BĂNCI 
  
 Pentru a evidenţia rolul şi importanţa lichidităţii în bănci am prezentat unele concepte ale 

acesteia precum şi poziţia monetară ca expresie a lichidităţii. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului oricărei bănci constă în 

asigurarea unei lichidităţi adecvate. După unii autori, ,,o bancă este considerată că are lichiditate 

dacă are acces imediat, la costuri rezonabile, la fondurile necesare”22. Aceasta presupune că 

banca fie dispune de sumele respective, fie le poate procura prin împrumuturi sau vânzări de 

active. 

Managementul unei instituţii financiare poate controla propria lichiditate printr-o 

planificare şi anticipare atentă a schimbărilor în cadrul depozitelor şi creditelor, precum şi în 

cadrul profitului. Pentru a-şi putea controla propria lichiditate, managementul va stabili o 

strategie privind deţinerea unui volum mai mare sau mai mic de lichidităţi, în funcţie de 

necesarul anticipat de fonduri, de aversiunea faţă de risc, de factorii de risc şi de alte 

considerente. Totodată va trebui să ia în considerare şi relaţia lichiditate – profitabilitate. Astfel, 

o bancă poate minimiza lichiditatea prin vânzarea activelor lichide şi investirea fondurilor astfel 

obţinute pe termen lung în scopul maximizării profitului (banca se bazează pe faptul că va obţine 

din împrumuturi lichiditatea necesară acoperirii nevoilor apărute în mod neaşteptat). 

Acest fapt atrage însă un risc crescut, pe de o parte, cel de lipsă de lichiditate într-un 

moment crucial pentru bancă şi, pe de altă parte, riscul ratei dobânzii asociat investiţiilor pe 

termen lung. 

În situaţia inversă, banca poate maximiza gradul de lichiditate prin deţinerea unei părţi 

importante a activelor în active lichide, dar profitabilitatea va fi substanţial afectată. Astfel, luând 

în considerare aceste aspecte, un management bun al lichidităţii trebuie să ţină cont de toţi 

factorii care influenţează atât riscul de lichiditate, cât şi profitabilitatea băncii. 

Reglementarea lichidităţii bancare în ţara noastră se realizează prin norma 1/2001 a BNR 

cu modificările şi completările ulterioare (norma 1/2002 şi norma 7/2003). 

 Indicatorul de lichiditate se calculează ca raport între lichiditatea efectivă şi  lichiditatea 

necesară, determinate conform normei nr. 1/200123 a BNR privind lichiditatea băncilor. 

♦ Lichiditatea efectivă se determină prin însumarea activelor bilanţiere şi a 

angajamentelor primite extrabilanţiere, pe fiecare bandă de scadenţă; 

                                                   
22 C. Basno, N. Dardac, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti 2002, p 
23 Norma nr.1 din 9 aprilie 2001 privind lichiditatea băncilor, publicată în M.Of. nr.201/20 apr. 2001. 
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♦ Lichiditatea necesară se determină prin însumarea obligaţiilor bilanţiere şi a 

angajamentelor date extrabilanţiere pe fiecare bandă de scadenţă. 

Conform normelor de reglementare a BNR, se impune respectarea de către bănci a unei 

limite minime a acestui indicator, valoarea sa fiind 1. 

Riscul de lichiditate constă în probabilitatea ca banca să nu-şi poată onora plăţile faţă de 

clienţi ca urmare a devierii proporţiei dintre creditele pe termen scurt şi a necorelării cu structura 

pasivelor băncii24. 

Altfel spus, riscul de lichiditate reprezintă, pentru bănci, dificultatea în a procura 

resursele necesare pentru a face faţă propriilor angajamente la un moment dat. 

Trebuie făcută distincţie între riscul de lichiditate care se referă la disponibilitatea 

imediată a fondurilor plasate, riscul de solvabilitate, care are drept bază de referinţă acoperirea 

finală a pasivelor existente prin active valorificabile şi, în ultimă instanţă, capacitatea de a 

acoperi prin capital propriu angajamentele privind resursele mobilizate25. 

Banca reuşeşte să gestioneze acest risc de lichiditate: a) printr-o concordanţă prudentă a 

scadenţei activelor şi pasivelor şi prin menţinerea unui stoc de active lichide (de ex. numerar, 

disponibilităţi în bancă şi titluri cu înalt grad de lichiditate). 

Obţinerea lichidităţii implică pentru bancă, pe de o parte, în general, un efort sporit 

pentru îmbunătăţirea tuturor indicatorilor de performanţă şi de randament şi creşterea tuturor 

laturilor imaginii sale. Pe de altă parte, băncile trebuie să depună un efort deosebit pentru 

perfecţionarea determinării cât mai exacte a necesităţilor de resurse prin calcule previzionale 

întemeiate, în măsură să reflecte amploarea şi regularitatea, să determine evoluţia modularizată a 

cerinţelor faţă de piaţa monetară. 

Toate acestea determină, în fapt, o cale importantă de creştere a posibilităţilor băncii de a 

obţine profit şi de a-şi majora performanţele. 

Acest lucru impune managementului bancar să rezolve trei aspecte ale riscului de 

lichiditate, să se protejeze împotriva riscului de lichiditate, să măsoare riscul de lichiditate şi să 

gestioneze riscul de lichiditate. 

Pentru a demonstra importanţa asigurării unei lichidităţi adecvate, am prezentat o 

procedură bancară privind lichiditatea, riscul de lichiditate şi controlul acestuia, exemplificând 

această procedură de calcul şi analiză a lichidităţii în cadrul MKB Romexterra Bank SA, 

finalizând cu calculul indicatorului de lichiditate pentru anii 2007, 2009 (Anexa 1, Anexa 2) 

 

 

                                                   
24 M.Stoica, Management Bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999,  Op. citată, p. 153. 
25 C.Basno, N.Dardac, Management Bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p.14. 
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Calcurarea indicatorului de lichiditate 

MKB Romexterra Bank SA 
  

 
Data raportării 
31/08/2007 

 Anexa 1 

   Benzi de scadenţă 

 1 luna < D  3 luni  6 luni  

 3 luni < D  < D  

 

Indicatori 
  D  1 

luna 

  6 luni 12 luni 

12 luni < D Total 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Total active (formularul 
Annex 1a, rd.Total, col.2÷7) 

1 33,013,4
72.00  82,673,446.00  

   
113,559,062.
00  

257,395,560.0
0  499,785,821.00  1,486,427,

361.00  

 

Total angajamente în afara 
bilanţului primite (formular 
Annex 1c, rd.Total, col.2÷7) 

2 532,731.
00  -     -    -     (532,731.00) -    

 

Lichiditatea efectivă 
rd.3col.3÷6=rd.1col.3÷6+rd.2
col.3÷6+rd.7col.(n*-1), 
rd.3 col.2,7=rd.1col.2,7+ rd.2 
col.2,7 

3 

533,546,
203.00  286,792,843.00  397,573,779.

00  
652,203,452.0
0  

1,068,736,961.
00  

1,486,427,
361.00  

 

Total obligation bilanţiere 
(formularul Anexa 1b, 
rd.Total, col.2÷7) 

4  
238,243,
601.00  

2,778,126.00  2,765,887.00  82,719,581.00  80,216,345.00  406,723,54
0.00  

 

Total angajamente în afara 
bilanţului date 
(formular Anexa 1d, rd.Total, 
col.2÷7) 

5 
91,183,2
05.00  - - -  

(91,183,205.00) - 

 
Lichiditate necesară   
rd.6=rd.4+rd.5 

6 329,426,
806.00  2,778,126.00  2,765,887.00  82,719,581.00   

(10,966,860.00) 
406,723,54
0.00  

 

Excedent de lichiditate (de 
reportat pe coloana 
următoare)                  
rd.7=rd.3 - rd.6, dacă rd.7>0 

7 
204,119,
397.00  284,014,717.00 394,807,892.

00  
569,483,871.0
0   X   X  

 
Indicator de lichiditate 
rd.8=rd3/rd.61 

8 1.62 103.23 143.74 7.88 1.00 3.65 

 * n poate lua valori de la 3 la 6        

Calcularea indicatorului de lichiditate 
MKB Romexterra Bank SA 

Data raportării  31/03/2009        

  Benzi de scadenţă 

1 luna < 
D  

3 luni  6 luni  

3 luni < D  < D  
Indicatori 

  D  1 
luna 

  6 luni 12 luni 

12 luni < 
D 

Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Total active (formularul Anexa 1a, rd.Total, 
col.2÷7) 1 1.019.78

3.896    
126.045.

357    
250.194.

141    
245.146.55

9    
1.074.94

5.836    
2.716.115

.789    

Total angajamente în afara bilanţului primite 
(formular  Anexa 1c, ed. Total, col 2-7 2 308.352.

727    0    0    0    
-

308.352.
727    

0    

Lichiditatea efectivă 
rd.3col.3÷6=rd.1col.3÷6+rd.2col.3÷6+rd.7col.(n*-
1), 
rd.3 col.2,7=rd.1col.2,7+ rd.2 col.2,7 

3 1.328.13
6.623    

723.752.
924    

727.454.
194    

753.878.91
6    

1.144.95
8.710    

2.716.115
.789    

Total obligaţii bilanţiere (formularul, Anexa 1b,  4 551.141. 246.492. 218.721. 375.513.31 349.147. 1.741.017
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rd.Total, col.2÷7)       535    871    837    5    461    .019    

Total angajamente în afara bilanţului date   
(formular Anexa 1d, rd.Total, col.2÷7)                                   5 179.287.

521    0    0    0    
-

179.287.
521    

0    

Lichiditate necesară rd.6=rd.4+rd.5 6 730.429.
056    

246.492.
871    

218.721.
837    

375.513.31
5    

169.859.
940    

1.741.017
.019    

Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana 
următoare)                  
rd.7=rd.3 - rd.6, dacă rd. 7>0 

7 597.707.
567    

477.260.
053    

508.732.
357    

378.365.60
1    X X 

Indicator de lichiditate rd.8=rd3/rd.61 8 1,82 2,94 3,33 2,01 6,74 1,56 

Total obligaţii bilanţiere formularul anexa 1b. 
Total, col. 2-7), fară ajustarea prevăzută la art. 20 
si 201 

9 1.109.87
4.957    

434.359.
834    

304.692.
544    

454.123.36
8    

352.228.
758    

2.655.279
.461    

* n poate lua valori de la 3 la 6        
        

1 În cazul în care rd.4 (rd.5, după caz) col.x2<0 şi rd.8 col.x 0, la rd.11(rd.12, după caz) col.x se va trece ca rezultat valoarea 0. 
În cazul în care rd.4 (rd.5, după caz) col.x =0 şi rd.8 col.x=0, la rd. 11(rd.12, după caz) col.x se va trece ca rezultat valoarea 1. 
În cazul în care rd.4 (rd.5, după caz) col.x >0 şi rd.8 col.x<=0, la rd. 11(rd.12, după caz) col.x se trece ca rezultat valoarea 1. 
În cazul în care rd.4 (rd.5, după caz) col.x=0 şi rd.8 col.x<0, la rd. 11(rd.12, după caz) col.x se trece ca rezultat valoarea 1. 
În cazul în care rd.4 (rd.5, după caz) col.x<0 şi rd.8 col.x<0, rd. 11(rd.12, după caz) col.x=rd.8 col.x / rd.4 (rd.5, după caz)  col.x. 

2 Col.x reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 
la 6        

.        
 Sursa: Elaborat de autor conform raportări MKB Romexterra Bank SA 

 

Concluzii: Din analiza întreprinsă la nivelul MKB Romexterra Bank, am constatat că 

lichiditatea instituţiei bancare s-a menţinut la un nivel ridicat în 2007, cunoscând o scădere la 

începutul anului 2009. 

Lichiditatea globală a unei instituţii bancare depinde de structura combinată a activelor şi 

pasivelor sale, scadenţele activelor în comparaţie cu cele ale surselor de finanţare fiind un factor 

determinant al vulnerabilităţii acestora la riscul de lichiditate. 

Din calculele efectuate, la nivelul anilor 2007 şi 2009, rezultă că indicatorul de lichiditate 

la MKB Romexterra Bank SA calculat conform reglementărilor în vigoare se menţine la un nivel 

care depăşeşte limita minimă de 1 (anexa 1, anexa 2).  

Pentru valori egale cu 1 sau care tind către 1, banca nu realizează practic transformarea 

scadenţelor resurselor atrase în momentul în care le plasează, indicând o corelare 

corespunzătoare a activelor şi a pasivelor bancare din punct de vedere al scadenţelor. O astfel de 

situaţie exclude riscul de lichiditate.  

La 31.08.2007, pentru benzile de scadenţă mai mari de 12 luni, s-a înregistrat o situaţie 

critică a indicatorului de lichiditate, acesta situându-se la pragul minim. Pe parcursul anului 

2007, pentru benzile de scadenţă cuprinse între o lună şi şase luni, instituţia bancară s-a 

confruntat cu incapacitatea plasării activelor pe piaţă, ceea ce a condus la existenţa unui excedent 

de lichiditate foarte mare.  

Pentru valori subunitare, banca transformă pasivele atrase pe termene scurte în active pe 

termene lungi. O astfel de situaţie expune banca la risc de lichiditate, însă îi creează avantajul 
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sporirii marjei nete de dobânzi, în special în cazul unei curbei crescătoare a ratelor de dobândă 

(ratele pe termen lung sunt mai mari decât cele pe termen scurt).  

Pentru valori supraunitare, banca transformă pasivele atrase pe termen lung în active 

plasate pe termen scurt. În această situaţie nu există risc de lichiditate, însă există dezavantajul 

diminuării marjei nete de dobânzi, în cazul cel mai frecvent întâlnit al curbei crescătoare a 

dobânzilor. Acest dezavantaj poate fi eliminat pentru perioadele în care curba dobânzilor este 

descrescătoare (ratele pe termen scurt sunt mai mari decât cele pe termen lung). 

Referitor la raportul între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară, se poate 

concluziona de fapt că problema lichidităţii şi a modului de asigurare sunt probleme de 

management bancar. 

In ceea ce priveşte evoluţia lichidităţii în sistemul bancar românesc, din analiza efectuată 

precum şi din consultarea rapoartelor BNR a reieşit că excesul de lichiditate din sistemul bancar 

românesc s-a diminuat pe parcursul anului 2007, în condiţiile continuării evoluţiei ascendente a 

creditării şi ale reducerii lichidităţii pieţelor financiare internaţionale. Poziţia de lichiditate a 

instituţiilor de credit persoane juridice române se menţine în general confortabilă, iar gradul de 

conectivitate pe piaţa interbancară este în creştere. Riscul sistemic continuă să fie foarte scăzut, 

expunerile bilaterale interbancare fiind în general de dimensiuni reduse în raport cu fondurile 

proprii şi de activele lichide de care dispun băncile creditoare. Dependenţa finanţării activelor 

din resurse externe provenite de la instituţii financiare este în creştere, însă se păstrează sub 

nivelul de vulnerabilitate înregistrat de alte ţări din regiune. Nici una dintre instituţiile de credit 

intervievate de BNR în cadrul sondajului de evaluare a lichidităţii din luna martie 2008 nu a fost 

nevoită să-şi activeze planul de urgenţă ca urmare a turbulenţelor de pe pieţele financiare 

internaţionale. Performanţa instituţiilor de credit în privinţa corelării pe benzi de scadenţă a 

pasivelor cu activele rămâne adecvată, însă lichiditatea globală a sistemului bancar românesc îşi 

continuă dinamica descendentă, pe fondul creşterii gradului de intermediere bancară. Indicatorul 

de lichiditate pe sistem bancar, calculat conform reglementărilor în vigoare26, se menţine la 

niveluri care depăşesc limita minimă de 1, însă diferenţa dintre lichiditatea efectivă şi cea 

necesară este, în termeni relativi, în scădere. 

Analiza lichidităţii impune conducerii băncilor nu numai să-şi analizeze situaţia 

lichidităţii în mod continuu, dar şi să examineze modul în care cerinţele de finanţare pot evolua 

în diverse situaţii, inclusiv în condiţii adverse. 

În activitatea sa de supraveghere a lichidităţilor, Comitetul de la Basel şi-a concentrat 

atenţia asupra modului în care băncile îşi gestionează în general lichidităţile. Progresele 

                                                   
26 Ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară, pe fiecare bandă de scadenţă, conform Normei BNR 

nr.1/2001 privind lichiditatea băncilor, cu modificările şi completările ulterioare 
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tehnologice şi financiare au oferit băncilor modalităţi noi de finanţare a activităţii lor şi de 

gestionare a lichidităţii. Datorită faptului că practicile standard de gestionare a lichidităţilor 

bancare s-au schimbat de la publicarea în septembrie 1992 a studiului ,, Un cadru de analiză şi 

gestionare a lichidităţilor” Comitetul de la Basel emite un nou studiu. Acesta expune câteva 

principii care pun în evidenţă elementele principiale ale unei gestionări eficiente de lichidităţi. 

Forma şi complexitatea procesului folosit în gestionarea lichidităţilor depinde de 

mărimea şi complexitatea băncii şi de natura şi complexitatea activităţii sale. Deşi studiul se 

concentrează asupra băncilor mari, principiile au o aplicabilitate largă pentru toate băncile. 

În special, sistemele bune de gestiune a informaţiilor, analiza cerinţelor de finanţare netă 

în diverse scenarii alternative, diversificarea surselor de finanţare şi planul de prevedere sunt 

elemente importante pentru o gestiune susţinută a lichidităţilor într-o bancă mică sau o bancă 

activă pe mai puţine pieţe decât băncile mari şi complexe. 

Internaţionalizarea activităţilor bancare, concurenţa tot mai puternică între instituţiile de 

credit si diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun aceste instituţii la 

diverse riscuri specifice. Protejarea faţă de riscuri a devenit o preocupare de prim-rang a 

instituţiilor de credit din întreaga lume, prin strategii si metode de management al riscurilor 

eficiente. Instituţiile de credit din România au fost obligate să adopte prevederile Basel II, in 

vederea determinării cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor (de credit, de piaţa 

si operaţional), încă de la 1 ianuarie 2008. În ceea ce priveşte cuantificarea riscului de credit, 

majoritatea instituţiilor de credit din România vor utiliza abordarea standard şi doar una dintre 

acestea - abordarea bazată pe modele interne de rating.        

Recomandările în materie de supraveghere bancară stabilite de Comitetul de la Basel sunt 

fundamentate pe două principii de bază: 

- fiecare instituţie bancară străină să fie cuprinsă în aria de supraveghere bancară; 

- adoptarea unor practici de supraveghere adecvate (stabilirea cerinţelor minime de capital, 

monitorizarea riscurilor bancare etc.). 

Datorita transformării conţinutului si ariei de cuprindere a sectorului financiar mondial,  

volatilităţii pieţelor financiare din ultimul deceniu, dezvoltării gradului de inovaţie financiară, şi 

datorită turbulenţelor economice care au generat crize financiare (precum in Asia-1997, Europa 

de Est – 1998 etc.), riscurilor tot mai complexe cu care se confrunta băncile contemporane s-a 

ajuns la concluzia ca Acordul de la Basel din 1988 nu mai oferea un mijloc eficient care să 

asigure că cerinţele de capital corespund adevăratului profil de risc al unei bănci. Cu alte cuvinte, 

el nu mai era suficient de sensibil la riscurile bancare. 

Ca urmare a acestor critici aduse Acordului de la Basel din 1988, comitetul a adus in 

atenţie adoptarea unei noi scheme de adecvare a capitalului, in iunie 2004, prin Basel II 
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(denumirea oficială de Convergenţă internaţională a Măsurării Capitalului si a Standardelor de 

Capital, cadrul revizuit – International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, a revised framework). Conţinutul Noului Acord este fundamentat pe trei piloni, care 

au acelaşi grad de importanţă, şi anume: 

P1: cerinţa de adecvare a capitalului; 

P2: un proces de analiză şi supraveghere; 

P3: cerinţa referitoare la disciplina de piaţa. 

Astfel, se aduce in atenţia băncilor cu activitate internaţională, si nu numai, cuantificarea 

si modalităţile de prevenire a celor mai importante tipuri de risc cu care aceste instituţii se 

confruntă, respectiv: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul operaţional. 

Noul acord urmăreşte recomandarea si aplicarea unei abordări mai complexe si mai 

precise pentru evaluarea riscurilor bancare (de credit, de piaţă şi operaţional), vizând realizarea 

aceluiaşi obiectiv principal al Acordului de la Basel din 1988 – promovarea siguranţei si 

solidităţii sistemului bancar si sporirea egalităţii competitive a băncilor. 

Prin elaborarea si adoptarea Acordului Basel II, in 2004, optica privind evaluarea si 

cuantificarea riscurilor, contextul si conţinutul activităţii de supraveghere bancară s-au modificat 

considerabil. Noutatea faţă de prevederile Acordului de la Basel I este evidentă. Practic, s-a 

realizat o trecere si o evoluţie de la a „controla”, a „impune” cuantificarea riscurilor bancare la 

practicarea unei activităţi eficiente de management al riscurilor, la nivel individual sau de grup. 

Motivaţia este, pe de o parte de a constitui cerinţele minime de capital impuse de Basel II, iar, pe 

de altă parte, de a se proteja în fata unor eventuale „blocaje” şi/sau crize financiare generate sau 

nu de piaţa bancara la nivel agregat sau de însăşi conjunctura economică în care activează 

instituţia de credit în cauză. Perspectivele de abordare a managementului riscurilor bancare 

trebuie sa includă: riscul de credit (1988), riscul de piaţă (1996), riscul operaţional (2004). 

In continuarea capitolului am detaliat reglementările Comitetului de la Basel pentru 

Supraveghere Bancară, îndeosebi Noul Acord de Capital structurat pe cei trei piloni. 
Relaţia între profit şi lichiditate  

Situaţia ideală (maximizarea profitului) a unei instituţii bancare din punct de vedere al 

profitabilităţii ar constitui-o atragerea de resurse la termen de 1 săptămână (depozite interbancare) 

şi plasarea în credite la termen cât mai lung, de ordinul a câţiva ani. Nivelul ratelor de dobândă 

pentru plasamente s-ar situa cu mult peste cel al resurselor la termen foarte scurt, ceea ce ar genera 

o marjă substanţială între dobânda activă şi pasivă, şi implicit cu un profit maxim. 

Chiar dacă performanţa clienţilor beneficiari de credite ar fi excelentă şi nu s-ar înregistra 

credite restante, nu se poate asigura permanent lichiditatea necesară până la scadenţa finală a 

plasamentelor, ca urmare a diferiţilor factori endogeni sau exogeni sistemului instituţiei financiar 
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– bancare respective. Fluctuaţiile ratelor de dobândă pe o perioadă atât de îndelungată pot 

conduce chiar la înregistrarea de pierderi, deşi iniţial prognozele privind profitul obţinut erau 

foarte optimiste. 

Din punct de vedere al lichidităţii, maximizarea acesteia ar conduce la atragerea de 

resurse cu orice preţ şi la o scadenţă cât mai îndelungată, şi plasarea tuturor acestor fonduri în 

active lichide cu scadenţă redusă. In acest mod indicii GAP vor înregistra valori pozitive 

impresionante pe toate benzile de scadenţă, evidenţiind existenţa permanentă a activelor scadente 

care acoperă integral necesarul de fonduri pentru resursele ce vor ajunge la scadenţă şi ar putea 

ieşi din sistemul instituţiei financiar-bancare respective. 

Analizând din punct de vedere al profitabilităţii această abordare, prezintă unele lacune 

majore, care pot conduce la sincope ale activităţii instituţiei, profitul reprezentând însăşi esenţa 

oricărei activităţi bancare. 

Ambele extreme ale abordării izolate de maximizare a lichidităţii sau a profitului nu pot 

conduce la o dezvoltare sănătoasă a unei bănci, similar principiului matematic conform căruia 

atingerea unor maxime locale nu garantează obţinerea unui maxim global la nivelul sistemului . 

Atingerea optimului profit-lichiditate este extrem de greu de realizat. Cu atât mai mult 

menţinerea permanentă a instituţiei în aria de atingere a optimului acestei dualităţi27. 

Se constată că strategia, metodele şi gestiunea lichidităţii unei instituţii bancare constituie 

un obiectiv important al managementului bancar pentru funcţionarea şi menţinerea acesteia pe 

piaţa bancară. 

De abilitatea băncii de a oferi lichidităţi clienţilor depind direct sau indirect majoritatea 

activităţilor bancare, băncile fiind vulnerabile la problemele de lichiditate atât de natură specific 

instituţională cât şi de cele care afectează piaţa în general. 

De o importanţă deosebită în strategia unei bănci privind lichiditatea o constituie 

gestionarea lichidităţii, adică adecvarea compoziţiei activului şi a pasivului băncii, gestiunea de 

lichidităţi în diverse monede, încrederea relativă în anumite instrumente financiare, precum şi 

existenţa unei strategii pentru a face faţă potenţialelor probleme de lichiditate temporară sau pe 

termen lung.  

Pentru asigurarea viabilităţii unei instituţii bancare, managementul bancar trebuie să 

monitorizeze atât performanţa instituţiei bancare, respectiv profitabilitatea bancară, cât şi riscul 

de lichiditate. Intre profitabilitate şi lichiditate bancară există o strânsă interdependenţă, în 

funcţie de capacitatea băncii de a crea lichidităţi si de capacitatea de plasare a acestora pe piaţă 

depizând şi profitabilitatea instituţiei bancare. 

                                                   
27 http://facultate.regielive.ro/proiecte/economie/strategii bancare în domeniul lichidităţii. 
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Capitolul V 
 
CRIZA INSTITUŢIONALĂ ÎN BĂNCI ŞI FALIMENTUL BANCAR 
 
 

 Din cauza manifestării unuia sau a altuia din riscurile prezentate, într-o acţiune singulară 

sau combinată, instituţiile de credit pot ajunge în stare de faliment. 

 In acest capitol am prezentat procedura reorganizării financiare şi a falimentului 

instituţiilor de credit, trecând în revistă primele bănci care s-au confruntat cu falimentul, precum 

şi motivele ajungerii acestora în pragul falimentului. 

Desigur că problemele sistemului bancar românesc de după 1989 nu se rezumă la 

duratele excesive de restructurare a unor bănci, la falimentul altora. Au existat şi probleme 

obiective, independente de voinţa băncilor, cărora ele au fost silite să le facă faţă. Este vorba, în 

primul rând, despre inflaţia galopantă din perioada 1993-1994, respectiv 1997-1998, care a forţat 

băncile să supraliciteze investiţiile în active imobiliare (preponderent sedii), pentru a-şi conserva 

capitalul propriu. La înrăutăţirea situaţiei financiare a mai concurat şi un sistem contabil şi fiscal 

absolut nefast, care a impozitat masiv profiturile inflatate, uneori chiar pierderi reale, contribuind 

la decapitalizarea continuă a băncilor româneşti cu capital în lei. A existat, in plus, şi o lipsă de 

fermitate a băncii centrale, care a permis acumularea unui volum important de credite 

neperformante fără sa ia măsurile cuvenite la timp. 

Aparent, perioada de tranziţie a însemnat pentru sistemul bancar doar creştere galopantă a 

creditelor neperformante, intermediere financiară redusă, slabă calitate şi volumul redus al 

activelor, lichiditate redusă şi chiar insolvabilitate. Lucrurile nu stau însă în totalitate aşa. În 

perioada tranziţiei au fost şi schimbări pozitive care se impun a fi menţionate: 

- Tranziţia la economia de piaţă a creat pentru sistemul bancar multiple posibilităţi, mai 

ales în ceea ce priveşte valorificarea şi alocarea eficientă a resurselor financiare, corespunzător 

criteriilor de performanţă economică şi de profitabilitate; 

- Băncile au răspuns la forţele pieţei întărind tendinţa generală de evoluţie către o 

economie modernă, conectată la circuitele financiare internaţionale prin creşterea, de la un an la 

altul, a portofoliului de produse şi servicii, reflectând necesităţile şi preferinţele consumatorilor; 

- Concurenţa, această pârghie de promovare a eficienţei, a crescut în sistemul bancar, cu 

fiecare an, contribuind mult la atingerea statutului de economie funcţională de către economia 

României; 

- Băncile au implementat practici bancare sănătoase-vorbim de cele care există astăzi, 

tocmai datorită acestor implementări. Atât concurenţa interbancară, cât şi acţiunile de 
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reglementare ale BNR au favorizat dezvoltarea băncilor a căror funcţionare s-a realizat conform 

unor practici sănătoase, îmbinând criteriul maximizării profitului cu prudenţa bancară; 

- Resursele de muncă utilizate în sectorul bancar au crescut în perioada de tranziţie. 

Sectorul bancar s-a dovedit unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei româneşti în ce 

priveşte creşterea numărului persoanelor angajate, contribuind prin aceasta la creşterea aportului 

impozitelor si al contribuţiilor pe salariile bancare la veniturile bancare. Mai direct spus, sectorul 

bancar era printre puţinele fără evaziune fiscală - impozitele pe salarii din acest sector erau certe 

pentru bugetul statului. 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, a început o nouă etapă de evoluţie a 

sistemului bancar românesc. Procesul integrării europene este echivalent cu procesul de 

dezvoltare a României pe calea reformei, luând în considerare modelul existent al statelor 

europene. 

În cursa pentru o cotă de piaţă mai bună, instituţiile de credit din România şi-au continuat 

tendinţa de extindere a activităţii în teritoriu, chiar dacă la sfârşitul anului 2008 cu o intensitate 

mai redusă, datorită influenţei declanşării crizei economice mondiale. Manifestarea crizei 

economice începe să se facă resimţită şi în Europa, moment în care sistemul bancar românesc 

este expus reacţiilor directe sau indirecte a crizei economice manifestate pe plan internaţional. 

Chiar dacă pe parcursul anului 2008 scăderea dinamicii angajărilor sau chiar reducerile 

de personal nu au influenţat semnificativ numărul angajaţilor din sistem, în anul 2009 situaţia s-a 

schimbat, criza economică s-a resimţit mai puternic şi în sistemul bancar românesc. Piaţa 

creditului a suferit mari transformări astfel că unele bănci au încercat să-şi limiteze cât mai mult 

eventualele pierderi din incapacitatea creditorilor de a-şi rambursa datoriile, prin aplicarea unor 

politici de prudenţialitate. Alte bănci au apelat la reducerea cheltuielilor prin restrângerea 

activităţii, apelând la închiderea unor agenţii care nu mai erau rentabile. Un exemplu elocvent îl 

constituie MKB Romexterra Bank SA care la începutul lunii noiembrie 2009 a anunţat 

închiderea unui număr de 40 de unităţi bancare din totalul de 70 câte existau  pe teritoriul 

României. 

În consecinţă în condiţii de criză băncile trebuie să adopte o politică de prudenţialitate, 

care să confere menţinerea pe piaţă şi găsirea unor metode de supravieţuire astfel încât efectele 

crizei să fie minime. 

 Referitor la criza financiară şi la impactul acesteia în lumea bancară, am descris 

conjunctura social – economică şi politică în care s-a declanşat criza precum şi factorii 

declanşatori. 

Criza creditelor ce a izbucnit în SUA în august 2007 a dus la falimentul unora dintre cele 

mai mari bănci din lume, iar efectele sale sunt resimţite în prezent pe piaţa financiară europeană. 
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După falimentul Lehman Brothers, preluarea Merrill Lynch de către Bank Of America 

şi naţionalizarea American Internaţional Group (AIG), guvernul american a adoptat ,,Legea 

pentru stabilizarea economică” menită să salveze sistemul financiar american de la colaps. 

Lehman Brothers, instituţie bancară înfiinţată în 1980, a rezistat Războiului de Secesiune 

şi celor două Războaie Mondiale, dar în septembrie 2008 banca a cerut protecţie autorităţilor sub 

legea falimentului, din cauza pierderilor masive generate de criza creditelor ipotecare. După 

săptămâni de speculaţii, soarta băncii a fost pecetluită, Bank of America şi banca britanică 

Barclay şi-au retras ofertele de preluare. Pe 15 septembrie, Lehman Brothers şi-a declarat 

falimentul. 

Efectele acestei crize s-au simţit la scară planetară, întreaga lume se află în pragul celei 

mai grave crize financiare de după al doilea Război Mondial. 

Bursele de pe toate continentele cad una după alta, iar băncile centrale pompează sute de 

miliarde de dolari pentru a evita falimentul sistemului bancar. 

Bursa de la Moscova a fost închisă în 18 septembrie, după ce a căzut două zile 

consecutiv. Autorităţile federale au oprit tranzacţiile şi au convocat o reuniune de criză. 

Marele grup britanic Halifax Bank Of Scotland a acceptat să fie cumpărat de banca rivală 

Lloyds. Grupul Halifax avea mari probleme în urma crizei creditului imobiliar, în timp ce Lloyds 

pare să fi rezistat mult mai bine. 

Şi bursa din Tokio a înregistrat pierderi serioase, în schimb, au crescut substanţial cursul 

aurului şi cel al bonurilor de tezaur american, considerate ,,plasamente sigure”. 

Guvernele mai multor ţări din Europa au apelat la planuri de salvare a sistemului bancar 

prin acordarea a cca 1500 miliarde euro pentru recapitalizarea băncilor sau garantarea finanţării. 

Aceste măsuri au fost luate după ce mai multe bănci europene s-au confruntat cu probleme de 

lichiditate. 

Criza economică internaţională a produs mari fluctuaţii şi pe piaţa economică din 

România, afectând atât piaţa bursieră cât şi piaţa valutară. Bursele de la Bucureşti s-au prăbuşit 

pe 8 octombrie, astfel că Bursa de Valori Bucureşti a fost închisă întreaga zi, urmată de piaţa din 

Sibiu. Efectele s-au resimţit şi pe piaţa valutară unde leul a scăzut aproape de pragul de 4 lei, 

fiind nevoie de intervenţia băncii centrale pentru a-l întări. 

Guvernatorul Băncii Naţionale a dat asigurări că sistemul bancar din România este stabil, 

explicând că băncile străine care deţin participaţii pe piaţa românească nu îşi pot scoate banii în 

orice condiţii. 

Impactul crizei financiare globale asupra sistemului financiar românesc este relativ 

limitat, au concluzionat membrii Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNFS) care 
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au analizat impactul crizei internaţionale asupra instituţiilor, pieţelor şi infrastructurii financiare, 

precum şi asupra economiei reale din România. 

In opinia reprezentanţilor CNVM, criza financiară în România s-a declanşat în 

septembrie 2008, ţinând cont de evoluţia preţurilor de piaţă, dar şi de indicatorul de efectuare a 

ofertelor publice obligatorii, care a scăzut, arătând şi o blocare a creditării bancare pentru 

acţionarii majoritari care doreau să îşi finalizeze astfel răscumpărarea acţiunilor de la acţionarii 

minoritari. 

In ceea ce priveşte situaţia actuală a pieţei bursiere, care poate fi considerată şi un 

barometru a ceea ce va urma în economia reală, indicatorii bursieri dau semne de revigorare, 

sperând că acest trend să se menţină până la sfârşitul anului 2009. 
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CONCLUZII 

    

Având în vedere noul statut al României, de membru cu drepturi depline al Uniunii 

Europene, dar şi contextul generat de criza financiară internaţională, BNR a acţionat, împreună 

cu alte autorităţi române, în sensul coordonării şi integrării politicilor naţionale în cadrul de lucru 

european. 

Evoluţia mediului economic internaţional a fost marcată în anul 2007 de evenimente cu 

impact destabilizator asupra mediului bancar şi a pieţelor de capital, care au culminat cu criza 

creditelor ipotecare ,,subprime” în Statele Unite. 

Această criză a apărut ca urmare a unei lichidităţi excesive, a unei rate scăzută de 

rentabilitate a fondurilor, a plasării fondurilor în instrumente financiare cu rentabilitate crescută 

şi implicit cu risc crescut, a asigurării insuficiente împotriva riscurilor. 

Odată cu manifestarea crizei economice mondiale în rândul ţărilor europene, sistemul 

bancar românesc este expus şi el reacţiilor directe sau indirecte ale crizei. Astfel că instituţiile de 

credit din sistemul bancar românesc nu mai au un rol majoritar în creditarea companiilor, dar 

rămân principala sursă în cazul populaţiei. Creditarea s-a orientat către IMM-uri precum şi către 

companiile care activează în domeniul comerţului şi al serviciilor. 

Regulamentul nr. 11din 2008 al BNR privind creditarea populaţiei a creat condiţii pentru 

trecerea de la credite cantitative la credite calitative. Nu se mai caută creditarea cu orice preţ, 

băncile încep să ia în considerare calitatea creditelor şi nu volumul creditelor. 

Se poate remarca faptul că managementul unor instituţii bancare, speriat de ceea ce s-a 

întâmplat pe plan mondial şi de repercursiunile crizei financiare, a devenit chiar mai exigent 

decât recomandările Băncii Naţionale. În acest context economic şi financiar, în care produsele 

bancare cunosc un oarecare regres în ce priveşte dezvoltarea lor, considerăm că unul dintre 

produsele care are şanse să se dezvolte în continuare este cardul. 

Putem concluziona că:  

- evoluţia creditării interne va depinde tot mai mult de capacitatea băncilor de a atrage 

resurse de pe plan intern; procesul de creditare trebuie continuat pe baze de prudenţialitate 

deoarece riscurile din activitatea de creditare, în aceste condiţii de incertitudine economică, se 

pot amplifica de la o perioadă la alta; 

- băncile trebuie să descopere noi oportunităţi de creditare care să funcţioneze şi în 

această perioadă de criză, contribuind la ieşirea din impasul creat. Ca şi oportunităţi de creditare 

recomandăm: IMM-urile şi firmele care se finanţau până în prezent pe plan extern; populaţia cu 

un grad mare de solvabilitate; societăţile prin care se derulează proiecte de infrastructură. 
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Pentru asigurarea viabilităţii unei instituţii bancare, managementul bancar trebuie să 

monitorizeze atât performanţa instituţiei bancare, respectiv profitabilitatea bancară, cât şi riscul 

de lichiditate. Între profitabilitate şi lichiditate bancară există o strânsă interdependenţă, de 

capacitatea băncii de a crea lichidităţi si de capacitatea de plasare a acestora pe piaţă depinzând şi 

profitabilitatea instituţiei bancare. 

Pentru limitarea impactului crizei financiare asupra economiei româneşti şi implicit 

asupra sistemului bancar, considerăm că sunt necesare crearea următoarelor premise: 

- Luarea constantă a unor măsuri prudenţiale şi administrative de către BNR astfel încât 

să tempereze creşterea creditului neperformant acordat sectorului privat şi susţinerea creditării în 

monedă naţională în detrimentul celei în valută. 

- Situarea rezervelor minime obligatorii la un nivel ridicat permite ajustarea graduală a 

lichidităţii din sistemul bancar, în funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă. 

-  Menţinerea raportului creanţe/restante şi îndoielnice/capitaluri proprii la un nivel redus. 

- Menţinerea nivelului garantat al depozitelor (pe persoană şi pe bancă) constituite la 

instituţiile de credit la o valoare care să încurajeze atragerea de depozite atât de la persoane fizice 

cât şi de la persoane juridice, precum şi în scopul evitării panicii, care odată instalată ar duce la 

retragerea masivă a sumelor depozitate în sistemul bancar. 

- Modificarea normelor privind provizionarea, pentru a continua procesul de restructurare 

sau reeşalonare a creditelor neperformante (în prezent, potrivit normelor actuale, nu pot fi ajutaţi 

clienţii în cazul unor restructurări sau reeşalonări, fără ca banca să aibă probleme privind 

profitabilitatea şi solvabilitatea). Păstrarea actualului nivel de provizioane afectează lichiditatea 

şi profitabilitatea şi indicatorii de prudenţialitate ai băncii. 

- O măsură eficientă anticriză o reprezintă diminuarea ratelor dobânzilor de politică 

monetară şi contribuirea la creşterea investiţiilor.  

România trebuie să-şi adapteze politicile macroeconomice la noul context creat de criza 

financiară internaţională, astfel că vulnerabilitatea economiei româneşti faţă de turbulenţele 

financiare internaţionale implică necesitatea recalibrării mix-ului de politici economice în 

concordanţă cu provocările generate de acestea. O asemenea reechilibrare a pachetului de politici 

macroeconomice vizează în primul rând reducerea treptată a deficitului de cont curent, 

dezechilibrul extern reprezentând principala sursă de vulnerabilitate a economiei faţă de 

restrângerea lichidităţii şi de deteriorarea pieţei financiare internaţionale. 

Putem afirma că o economie puternică, stabilă şi viabilă duce automat la existenţa unui 

sistem bancar solid şi performant. 
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