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 Teza de doctorat intitulată „Contribuţii privind perfecţionarea analizei şi 

managementului activelor şi pasivelor în unităţi ale Cooperaţiei de Credit din România” este 

rodul preocupărilor teoretice cât şi al experienţei în domeniul financiar-bancar. Această cercetare 

are drept scop de a evidenţia modalitățile de analiză a băncilor cooperatiste de credit din România.  

 Scopul acestei teme de cercetare are în vedere crearea pentru managementul băncii 

cooperatiste de proceduri şi mecanisme menite să ajute la identificarea riscurilor în activitatea de 

creditare. 

 Apreciem că tema de cercetare aleasă va constitui o provocare atât pentru analiştii financiari, 

cât mai ales pentru bancheri și inspectorii de credite care prin rapoartele de analiză financiară 

garantează pentru corectitudinea reflectării în situaţiile financiare a mişcării activelor și pasivelor 

bancare, şi constituie un ghid orientativ pentru administrarea riscurilor semnificative în domeniul 

bancar, ghid care trebuie să ţină cont de profilul de risc al fiecărei bănci cooperatiste de credit şi 

care să ofere soluţii teoretice şi practice pentru prevenirea, transferul şi acoperirea riscurilor. 

 Premisa teoretică şi practică a temei de cercetare aleasă o constituie faptul că, în contextul 

armonizării contabilităţii, proces definitoriu al începutului de mileniu III, analiza financiară capătă o 

însemnătate crucială pentru toate domeniile vieţii economico-sociale şi înainte de toate, pentru 

lumea afacerilor. Acest context nou, implică existenţa unui complex de factori, în mediul autohton 

de afaceri, iar cunoaşterea şi gestionarea eficientă a influenţei acestora constituie una dintre 

condiţiile de bază ale succesului în afaceri.  

 Considerăm că factorii determinanţi ai economiei româneşti – tranziţie, integrare, 

globalizare – oferă oportunităţi importante pentru creşterea performanţelor economico-financiare, 

realizarea de echilibre financiare, dar presupun şi riscuri majore. 

 Alături de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar, 

instituţiile emitente de monedă electronică, băncile cooperatiste de credit întregesc sistemul 

instituţiilor de credit din România, întrucât reprezintă o zonă de stabilitate într-un mediu economic 

incert. 

 Fiind înființate în zona rurală, multe bănci cooperatiste se bucură de o semnificativă cotă de 

piaţă în afaceri locale şi sunt adesea cele mai mari în ce priveşte numărul de filiale sau locaţii de 

birou într-o piaţa locală. 

 Pentru o bancă cooperatistă trei caracteristici sunt în mod particular relevante: mecanismul 

de guvernare „un om / un vot”, urmărirea obiectivelor altele decât maximizarea profitului şi o bază 

de capital care constă în mare măsură dintr-o înzestrare fără proprietari finali.  
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 În procesul de creditare a membrilor cooperatori, un rol important îl are analiza financiară. 

Aceasta se realizează în urma discuțiilor preliminare în vederea acordării creditului, dintre bancă şi 

potenţialul beneficiar de credit. Scopul principal al analizei financiare efectuată de un inspector de 

credit din bancă este evaluarea cererilor de creditare, determinarea gradului de risc al unui credit şi 

dacă acordarea acestuia se justifică din punctul de vedere al băncii. 

 Multe din creditele neperformante apar atunci când inspectorul de credite nu consideră că 

analiza financiară este un factor important în luarea deciziei finale, de acordare sau respingere a 

cererii de creditare a solicitantului. 

 Pentru a reduce riscul insolvabilităţii, fiecare bancă cooperatistă ar trebui să-şi construiască 

un sistem riguros de analiză financiară, având în vedere cei doi piloni ai raportării financiare și 

anume: bilanțul şi contul de profit și pierdere a băncii cooperatiste.  

 Ofiţerul de credit trebuie să identifice gradul de risc care însoţeşte orice cerere de credit şi să 

facă o evaluare a acceptabilităţii acestuia pentru banca cooperatistă. În situația în care riscul este 

ridicat, dar este totuşi considerat acceptabil, acesta se va reflecta în condiţiile de creditare. 

  Din analiza întreprinsă am constatat că politica organizaţiilor cooperatiste de credit privind 

analiza riscului de credit şi al riscurilor asociate la băncile cooperatiste se concretizează în 

administrarea şi limitarea riscurilor prin aplicarea unei politici eficiente de creditare care are la bază 

următoarele pârghii: limitarea concentrărilor de risc; diversificarea tipurilor de credite acordate; 

stabilirea unor termene maxime de rambursare pentru fiecare tip de credit; aplicarea unor rate ale 

dobânzilor suficiente pentru acoperirea costului resurselor; fixarea unor proceduri formale standard 

de evaluare a proiectelor creditate şi a garanţiilor acceptate. 

 Pe parcursul tezei de doctorat am apreciat că la nivelul băncilor cooperatiste calitatea 

activelor este evaluată în funcţie de următorii factori: practici sănătoase de administrare a creditului 

şi de identificare a riscurilor; nivelul, distribuţia, gravitatea şi trendul activelor neperformante atât 

pentru tranzacţiile bilanţiere cât şi extrabilanţiere; adecvarea provizioanelor şi a altor rezerve;  

varietatea şi calitatea portofoliului de credite; gradul de concentrare a riscului; adecvarea politicilor 

şi practicilor de credit; capacitatea managementului de administrare corespunzătoare a activelor, 

inclusiv identificarea şi colectarea activelor problemă; adecvarea controlului intern şi a sistemelor 

informatice. 

 Pentru atingerea obiectivului de asigurare a lichidităţii strategia băncilor cooperatiste de 

credit trebuie ca pe viitor să aibă în vedere următoarele aspecte: creşterea surselor atrase de la 

clienţii nebancari pentru introducerea de noi produse de economisire cu grad mare de stabilitate pe 

perioade medii şi lungi; realizarea de către băncile cooperatiste de credit a unei valori a 



CONTRIBUŢII PRIVIND PERFECŢIONAREA ANALIZEI ŞI MANAGEMENTULUI ACTIVELOR 

ŞI PASIVELOR ÎN UNITĂŢI ALE COOPERAŢIEI DE CREDIT DIN ROMÂNIA 

 

- 6 - 
 

indicatorului de lichiditate mai mare decât unitatea pe fiecare bandă de scadenţă; acordarea de 

credite pe maturităţi într-o mai bună corelare cu maturitatea reală a surselor; determinarea 

volatilităţii surselor funcţie de exigibilitatea lor reală; desemnarea unui manager al băncilor 

cooperatiste de credit care va coordona permanent activităţile în domeniul lichidităţii. 

 Obiectivul strategic al fiecărei bănci cooperatiste îl constituie evaluarea şi menţinerea în 

permanență a nivelului structurii şi distribuţiei capitalului în vederea acoperirii tuturor riscurilor la 

care băncile cooperatiste de credit ar putea fi expuse. Acţiunile identificate pe parcursul cercetării şi 

care s-au întreprins pentru menţinerea în permanență a nivelului şi structurii capitalului sunt: 

revizuirea periodică a proceselor de evaluare a adecvării capitalului; identificarea factorilor de risc 

şi menţinerea unui nivel suplimentar al capitalului faţă de limitele minime rezultate din 

reglementările în vigoare; adoptarea unor măsuri care să prevină diminuarea capitalului faţă de 

limitele minime rezultate din reglementări. 

  Rezultatele activităţii unei bănci cooperatiste depind în mare măsură de calitatea 

portofoliului de credite pe care aceasta îl deţine, precum şi de sistemul de monitorizare a creditelor, 

monitorizarea creditelor fiind parte integrantă a procesului de creditare.  

 Acordând credite, banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, determinate fie de calitatea 

celui care face împrumutul (insolvabilitatea), fie de structura financiară a băncii cooperatiste, fie de 

evoluţia economică generală (riscurile dobânzii). 

  Insolvabilitatea reprezintă principalul risc, dovadă fiind volumul mare de garanţii de 

asigurare. Pentru a preveni acest risc, băncile cooperatiste trebuie să acorde o mare importanţă 

acestor garanţii. 

 Structura financiară a băncii cooperatiste determină dimensiunea riscurilor pe care banca şi 

le asumă. În acest caz se pune problema plasamentelor pe termen mai lung decât în comparație cu 

modul de colectare a resurselor. De exemplu în cazul în care peste 50% din totalul resurselor sunt la 

vedere sau pe termen scurt și plasamentele sunt pe termen lung, banca cooperatistă îşi mărește riscul 

dobânzii si, în plus dar nu se poate instaura și riscul lipsei de lichiditate întrucât deponenții sunt și 

membri cooperatori. 

  Evoluţia economică generală poate crea alte tipuri de riscuri pentru o bancă cooperatistă. 

Unul dintre ele este riscul dobânzii. Pentru a se asigura împotriva acestui risc, băncile încearcă să-şi 

lege resursele pe termen lung de utilizările pe termen lung. 

 Salvarea băncilor cooperatiste, componente ale sistemului Creditcoop, în situaţii 

excepţionale este o preocupare de mare importanţă, întrucât prăbuşirea unei bănci cooperatiste 
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înseamnă prăbuşirea relaţiilor de credit intercooperatiste şi îndeosebi prăbuşirea unei părți 

importante a clienţilor, a deponenţilor, care nu-şi mai pot recupera integral sumele depuse. 

 Pentru asigurarea viabilităţii unei instituţii bancare, managementul băncii cooperatiste 

trebuie să monitorizeze atât performanţa, respectiv profitabilitatea bancară, cât şi riscul de 

lichiditate. Între profitabilitate şi lichiditate bancară există o strânsă interdependenţă, în funcţie de 

capacitatea băncii de a crea lichidităţi și de capacitatea de plasare a acestora pe piaţa, depinde şi 

profitabilitatea instituţiei bancare. 

Din cercetarea întreprinsă am constatat că activitatea de analiză economico - financiară care 

precede acordarea creditelor, trebuie să se desfăşoare în baza  unor criterii bine definite referitoare 

la: destinaţia creditului şi sursa de rambursare, profilul de risc curent al contrapartidei şi garanţiile 

prezentate, istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei şi capacitatea curentă şi viitoare de 

rambursare. 

 Referitor la problematica expunerilor mari în cadrul organizaţiilor cooperatiste de credit 

practica a demonstrat că acolo unde aceasta a fost tratată cu atenţie şi au fost bine controlate şi 

respectate nu au apărut neperformanţe în activitatea de creditare, sau acestea au fost mai reduse. 

 Teza de doctorat a fost structurată pe cinci capitole pornind de la diferite concepţii în 

domeniul evoluția sistemului bancar cooperatist, continuând cu rolul creditului cooperatist în 

economia contemporană, se continuă cu problematica analiza poziției financiare a băncilor 

cooperatiste, urmăreşte apoi rolul profitului în reflectarea performanței manageriale a băncii şi se 

finalizează cu consecinţele nefaste asupra instituţiilor de credit a gestionării ineficiente a riscurilor. 

 Primul capitol, intitulat „ROLUL COOPERAŢIEI DE CREDIT ŞI AL 

MANAGEMENTULUI BANCAR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” abordează în 

principal evoluții și tendințe în creditul cooperatist, poziția de piață a băncilor cooperatiste și 

aspecte privind managementul acestor unități bancare .  

 Razele teritoriale de operare ale băncilor cooperatiste afiliate la aceeaşi bancă centrală 

cooperatistă nu se pot întrepătrunde, iar activitatea se poate desfăşura numai în cadrul razei 

teritoriale ale unităţii respective. 

  Activităţile principale ale unei bănci cooperatiste sunt atragerea de depozite sau alte fonduri 

rambursabile şi acordarea de credite. 

  Atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile se face de la membrii asociaţi, precum 

şi de la persoane fizice, persoane juridice ori alte entităţi care domiciliază, au reşedinţa sau locul de 

muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activităţi în raza teritorială de operare a băncii 

cooperatiste. 
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 Analiza evoluției sistemului bancar din România a scos în evidență mai multe aspecte între 

care amintim: 

 ► comprimarea creditelor neperformante clasificate în îndoielnic şi pierdere de la 58,51% 

în 1998 la 20,81% în 2010 relevă eficacitatea măsurilor B.N.R în domeniul reglementării şi 

supravegherii prudenţiale a băncilor, însoţite de evoluţia pozitivă a economiei reale pe întreaga 

perioadă analizată. 

 ► înrăutăţirea nivelului indicatorilor de rentabilitate ROA şi ROE, în perioada 1998-2010. 

Trendul descrescător al celor doi indicatori în perioada 2008-2010 a fost identificat nu ca o 

deteriorare a profitabilităţii sectorului bancar, ci mai curând ca un semnal al intensificării 

competiţiei, băncile acceptând marje de profit mai reduse pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă. 

Aceste procese au dus la o scădere a solvabilităţii pe perioada 2000-2010 şi la menținerea lichidităţii 

bancare în aceeași parametri. 

 ► la finele anului 2010, sistemul bancar era constituit dintr-un număr de 42 de instituţii de 

credit, dintre care: 2 cu capital de stat (CEC şi Eximbank), patru cu capital privat majoritar autohton 

(Banca Transilvania, Banca Comercială Carpatica, Libra Bank și Banca Comercială Feroviară) 

(comparativ cu 7 în 2005), 26 cu capital majoritar străin (24 în 2005) şi 9 sucursale ale unor bănci 

străine (6 în 2005), și o bancă cooperatistă CREDITCOOP. 

 ► băncile străine și sucursalele acestora deţin ponderi majoritare în sistem şi la credite 

(85,10% în anul 2010). La aceste bănci, mai mult de jumătate din plasamente sunt orientate spre 

credite, în timp ce la băncile cu capital majoritar autohton creditele deţin circa 14,90%. 

 ► după anul 2008 asistăm la o reducere treptată a ponderii veniturilor din plasamente la BNR 

şi în titluri de stat ca efect a evoluţiei politicii monetare şi maturizării sistemului economic şi bancar şi 

la creşterea ponderii veniturilor din dobânzi. Avântul realizat de creditare, mai ales pe zona de retail, 

a dus ca în anul 2007 ponderea veniturilor din dobânzi în total venituri să atingă de 50%, în 2008 

42% și în anul 2010 la 58%. 

 Din prezentarea făcută pe parcursul acestui capitol se desprinde ideea că activitatea de 

asanare a sistemului bancar din România întreprinsă de Banca Centrală a avut ca și consecință 

consolidarea și dezvoltarea sistemului bancar cooperatist din România. 

 Fără îndoială că analiza activelor și pasivelor constituie un domeniu fundamental în 

managementul băncii cooperatiste care are ca rezultat gestionarea eficientă a activelor şi pasivelor 

bancare și care permite instituției de credit să stabilească dimensiuni optime ale activelor și 

pasivelor, prin adoptarea unor decizii care să-i permită atingerea acestei situaţii ideale. 
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 În fine, luarea unor decizii bune de o unitate bancară cooperatistă se bazează pe numeroase 

tehnici care pot fi folosite de managerii băncii între care se înscrie analiza situaţiei existente şi în 

evaluarea soluţiilor. De aceea considerăm că, analiza financiară are un rol foarte important în cadrul 

deciziilor unei bănci, caz în care există anumite tehnici folosite de manageri pentru interpretarea 

informaţiilor financiare şi a estimărilor. 

 Al doilea capitol al tezei de doctorat intitulat „CREDITUL COOPERATIST ŞI ROLUL 

SĂU ÎN ECONOMIE” tratează problematica creditului în economie în general al creditului 

cooperatist în mod special având în vedere reforma sistemului bancar care a avut loc în perioada de 

după anul 1990. 

 În acest capitol, s-au abordat aspectele semnificative privind caracteristicile creditului, 

funcțiile și trăsăturile caracteristice ale creditului precum și categoriile de credit specifice activității 

bancare cooperatiste și anume creditul de consum și creditul pentru investiții imobiliare. 

 Forma de creditare pentru consum este o formă de credit acordat de băncile cooperatiste, 

membrilor cooperatori pentru a-şi cumpăra cu plata în rate bunuri de folosinţă îndelungată şi în 

general bunuri de consum. 

 La determinarea valorii creditului de consum cât și a creditului de investiție banca 

cooperatistă ia în considerare veniturile solicitantului, rata lunară de rambursat inclusiv dobânda nu 

pot depăși 25% din venitul lunar al solicitantului. În vederea acordării creditului, banca cooperatistă 

solicită garanții, de obicei bunul care face obiectul creditului este luat în garanție prin constituirea 

unei ipoteci asupra acestuia în favoarea băncii. 

 Pentru diminuarea riscului de creditare al solicitanților a căror probabilitate de nerespectare 

a obligațiilor contractuale este « medie » se vor solicita garanții reale (depozit, ipotecă, gaj auto), a 

căror valoare justă este deductibilă din expunerea organizației cooperatiste față de debitor conform 

Normelor privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și 

utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit în rețeaua CREDITCOOP. 

 Băncile cooperatiste iau în considerare, cu precădere, veniturile din salarii, din pensii, din 

activitatea agricolă și contractele de închiriere. Acestea se vor lua în calculul bonității în limita a 

120% din veniturile nete medii lunare aferente anului anterior, excepție făcând veniturile din pensii, 

veniturile solicitanților care au obținut calitatea de salariat în cursul anului în care solicită creditul, 

în situația în care a schimbat locul de muncă în cursul anului în care solicită creditul sau în cazul în 

care a schimbat încadrarea în funcție în cursul anului în care solicită creditul. 

 Valoarea unui credit pentru investiții imobiliare nu poate depăși 75% din valoarea imobilului 

pentru achiziționarea căruia se solicită creditul și/sau din valoarea devizului estimativ. 



CONTRIBUŢII PRIVIND PERFECŢIONAREA ANALIZEI ŞI MANAGEMENTULUI ACTIVELOR 

ŞI PASIVELOR ÎN UNITĂŢI ALE COOPERAŢIEI DE CREDIT DIN ROMÂNIA 

 

- 10 - 
 

În ultimule paragrafe sunt prezentate aspecte privind principiile, regulile de creditare și etapele 

procesului de acordare a creditelor în băncile cooperatiste.  

 Capitolul al treilea intitulat „ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI 

PLASAMENTELOR BĂNCILOR COOPERATISTE” tratează aspectele privind activele și 

pasivele bancare, lichiditatea și solvabilitatea, fluxurile de numerar precum și strategiile avute în 

vedere de managementul băncii pentru prevenirea intrării în insolvență a instituției de credit şi care 

constituie o parte importantă a analizei financiare a instituţiilor de credit. 

 Pe parcursul acestui capitol s-a făcut o retrospectivă a modului de evoluţie a raportării 

financiare în bănci, prilej cu care am evidențiat particularitățile raportării financiare în bănci în 

comparație cu raportarea financiară din alte entități. 

 În același timp am făcut o analiză a resurselor și plasamentelor băncilor cooperatiste pe baza 

tehnicilor și metodelor de analiză financiară. 

 Ca urmare a cercetării întreprinse în mediul financiar-bancar am identificat un sistem de 

indicatori care prin informaţiilor puse la dispoziţia managementului instituţiei de credit pot preveni 

riscul de lichiditate, de solvabilitate şi oferă informaţii utile privind starea de profitabilitate a 

instituţiei de credit. În acest sens am efectuat analize financiare la 12 bănci cooperatiste de credit, pe 

parcursul a șase ani, prilej cu care am utilizat acest sistem de indicatori, cu ajutorul căruia am 

identificat o serie de rezerve în raportarea financiară din punctul de vedere al performanței, 

lichidităţii şi solvabilităţii acestor entităţi bancare. 

 Am constatat că activele bancare ale cooperativele de credit analizate au avut o evoluţie 

oscilantă, ascendentă respectiv descendentă. Astfel, pe total bănci cooperatiste activele au scăzut în 

perioada 2005-2006 cu 26,95%, după care au înregistrat creșteri anuale în perioada 2007-2009, de la 

67,76% în anul 2007, 40,83% în anul 2008, 3,21% în anul 2009 și 9,30% în anul 2010. Evoluția 

negativă din perioada 2005-2006 a fost influențată decisiv de băncile cooperatiste situate în 

regiunea sud-vest. 

 Creșterea rapidă a activelor din regiunea nord-vest pe întreaga perioadă analizată semnifică 

asumarea de către managementul acestor bănci cooperatiste a unor riscuri nejustificate din punctul 

de vedere al sistemelor informaționale și de management care nu pot ține pasul cu rata de creștere a 

activelor. Chiar în situația în care băncile cooperatiste sunt bine administrate se pot ivi probleme 

legate de managementul riscurilor, generate de o creștere excesivă a portofoliului de credite, și care 

pe termen scurt pot determina o accentuare a riscului de lichiditate. 
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 În totalul pasivelor rata datoriilor este de peste 63% care poate periclita evoluția viitoare a 

unităților bancare cooperatiste. Cauzele acestei evoluții se pot identifica din analiza pe 

componentele resurselor atrase, după cum urmează.  

 Astfel, pe întreaga perioadă analizată, ponderea (peste 50%) din total o deţin „Datoriile 

privind clientela” aspect pe care îl considerăm pozitiv, pe de-o parte datorită încrederii membrilor 

cooperatori, iar pe de altă parte datorită consolidării resurselor de finanţare a acestor unități 

financiare de credit. Datoriile faţă de instituţiile de credit evoluează de la un prag minim de 0,36 % 

la un prag maxim de 7,23% din totalul pasivului instituţiei de credit. 

 Managementul băncilor cooperatiste trebuie să țină cont de raportul invers proporțional între 

volumul depozitelor mobilizate și gradul de mărime al acestor bănci. Cu alte cuvinte, la aceste 

bănci, care sunt de dimensiuni medii și mici, volumul depozitelor este relativ mare, în comparație cu 

băncile de dimensiuni mari, la care volumul depozitelor este relativ scăzut. Dispunând de o rețea 

teritorială extinsă, băncile cooperatiste reprezintă o componentă bancară importantă, constând în 

mobilizarea pentru sistemul bancar de resurse importante și în minimizarea costului acestor resurse 

mobilizate. 

 Analiza fluxurilor de trezorerie a evidențiat că pe întreaga perioadă analizată băncile 

cooperatiste au generat fluxuri pozitive de numerar din activitatea de finanțare și fluxuri negative 

din activitățile de exploatare și de investiții. 

 În cazul băncilor cooperatiste analizate, am constatat că raportul de sensibilitate este 

supraunitar, ceea ce semnifică o poziţie lungă de dobândă, defavorabilă scăderii ratei dobânzii. Pe 

de altă parte indicatorul venituri/cheltuieli din dobânzi are o tendinţă de scădere, ceea ce determină 

creşterea anuală a riscului ratei dobânzii la băncile cooperatiste analizate. 

 În același timp am că indicatorul de solvabilitate 1 s-a situat pe întreaga perioadă analizată la 

un nivel de peste 37%, respectiv superior limitei de 12%, aspect care pune în evidenţă starea de 

solvabilitate a cooperativelor de credit analizate. De asemenea indicatorul este superior mediei 

înregistrate la nivelul sistemului bancar din România. 

 În cooperativele de credit analizate, indicatorul de solvabilitate 2 a fost superior limitei 

minime de 8% impusă prin Acordul Basel II, după cum urmează: 35,46% în anul 2005; 36,94% în 

anul 2006; 38,60% în anul 2007; 43,20% în anul 2008, 44,17% în anul 2009 și 44,77% în anul 

2010. 

 Analiza întreprinsă a evidențiat faptul că efectul de pârghie a evoluat crescător de la 30,59% 

în anul 2005 la 34,96% în iunie 2009, datorită creşterii mult mai accelerate a activelor, faţă de 

creşterea capitalului propriu. 
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 Capitolul al patrulea este consacrat „PERFORMANȚEI - REZULTAT AL 

MANAGEMENTULUI BĂNCILOR COOPERATISTE” reprezintă o componentă importantă a 

unei activități de analiză şi o parte integrantă al managementului financiar-bancar. 

 Pe parcursul analizei performanței o componentă importantă a acesteia o constituie analiza 

pe baza ratelor de performanță și analiza corelației dintre performanță și risc. 

 Am constatat că rezultatul activităţii curente, rezultatul brut al exerciţiului şi rezultatul net al 

exerciţiului au avut o evoluţie similară descendentă faţă de anul 2005 pe întreaga perioadă analizată, 

fapt care semnalează unele probleme de management la băncile analizate. 

 Pe de altă parte, veniturile cooperativelor de credit au fost influențate de veniturile din 

dobânzi (peste 54%), urmate de veniturile din comisioane (pondere între 12,90% şi 25,03%) și alte 

venituri (pondere între 0,84% și 17,56%). 

 Evoluţia în dinamică a cheltuielilor băncilor cooperatiste se datorează cheltuielilor de 

administraţie (ponderi de peste 50%), urmate de corecţii asupra creanţelor (ponderi peste 20%) şi 

cheltuielile cu dobânzile de plătit (ponderi de peste 15%). Cheltuielile cu comisioanele, deşi 

importante într-o instituţie de credit, nu se ridică la mai mult de 4-5% în totalul cheltuielilor. 

 În băncile cooperatiste analizate indicatorul ROE avut următoarea evoluţie: 9,46% în anul 

2005; 7,94% în anul 2006; 4,76% în anul 2007; 2,81% în anul 2008, 1,72% în anul 2009 și 2,24% în 

anul 2010, iar tendinţa este crescătoare. În România, pe ansamblul sistemului bancar, indicatorul a 

înregistrat următoarele niveluri: 12,66% în anul 2005; 10,247% în anul 2006; 9,43% în anul 2007, 

17,04% în anul 2008, 3,22% în anul 2009 și 2,13% în anul 2010. Rezultă că, pe întreg intervalul de 

timp analizat, valoarea înregistrată de indicator la cooperativele analizate a fost mult inferioară 

valorii calculate de B.N.R. pentru întregul sistem bancar românesc. 

În cazul cooperativelor de credit, indicatorul ROA a înregistrat o scădere continuă de la 

2,89% în anul 2005, la 0,78% în anul 2010. Pe ansamblul sistemului bancar românesc, nivelurile 

indicatorului au evoluat astfel: 1,60% în anul 2005; 1,28% în anul 2006; 1,01% în anul 2007; 1,63% 

în anul 2008, 2,28% în anul 2009 și -0,09% în anul 2010. Se poate afirma că între 2005 şi 2010 

băncile analizate au înregistrat valori superioare mediei indicatorului din România. 

 Cercetarea statistică întreprinsă pe parcursul ultimului paragraf a scos în evidență factorii 

care explică performanţele economico-financiare ale cooperativelor de credit. Aceasta s-a realizat 

prin intermediul unor modele cu date panel deoarece ecuaţiile de regresie se vor estima pe baza unor 

serii de date care sunt în acelaşi timp serii de timp cât şi date crosssecţionale. 

 Analiza statistică a relevat că în medie, cele mai mari performanţe economico-financiare, dar 

şi cel mai mari riscuri de lichiditate şi îndatorare în perioada 2005-2010 au fost înregistrate de 
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cooperativele de credit din regiunea nord-est, în timp ce cooperativele de credit din sud-vest se 

prezintă cel mai bine din punct de vedere al lichidităţii şi gradului de îndatorare. Cooperativele de 

credit din nord-vest, deşi sunt cele mai mari, au cele mai scăzute performanţe, iar cele din centru, 

care sunt cele mai mici, se situează pe poziţia a treia dacă ne raportăm la performanţele financiare şi 

levier financiar şi pe poziţia a doua în ceea ce priveşte lichiditatea şi performanţele economice. De 

asemenea am constatat că între mărimea cooperativelor de credit şi performanţele economico-

financiare ale acestora există o relaţie inversă, între indicele lichidităţii şi performanţele economico-

financiare există o relaţie directă, iar levierul financiar influenţează în mod direct doar 

performanţele financiare.  

 În ultimul capitolul intitulat „RISCURI ASOCIATE ACTIVITĂȚII BANCARE 

COOPERATISTE” am realizat un tablou cuprinzător al modului de evaluare a riscurilor în 

instituţiile de credit cu ajutorul sistemului de rating CAAMPL adaptat acestor instituții de credit. 

 Cu acest prilej am arătat că sistemul de avertizare timpurie CAMPL permite identificarea 

riscului global, în sensul că un rating mare semnifică pentru managerul băncii un semnal pozitiv că 

politicile bazate pe strategia băncii sunt corect implementate, aşa după cum un rating mic trebuie să 

constituie pentru bancher un semnal de avertizare în legătură cu posibilele erori sau chiar fraude cu care 

se confruntă instituţia de credit. 

 Băncile Cooperatiste de Credit analizate se clasifică în clasa de rating 3 pe întreaga perioadă 

analizată. Ratingul compus 3 semnifică faptul că băncile clasificate în aceasta grupa necesita un 

anumit grad de preocupare din partea organelor de supraveghere cu privire la una sau mai multe din 

cele cinci componente menționate. Aceste instituții prezintă o combinație de deficiente care pot 

oscila intre moderat și sever. Managementul demonstrează dimensiunea capacitații și a dorinței de a 

remedia dificultățile în mod eficient și la timp. In general, aceste instituții sunt mai puțin capabile de 

a rezista la fluctuațiile pieței, data fiind vulnerabilitatea crescuta a acestora la influentele externe, 

prin comparație cu băncile cu grad compus "1" și "2". Mai mult, aceste instituții se pot afla în 

conflict semnificativ cu aplicarea legilor și reglementarilor în vigoare. Practicile de administrare a 

riscurilor pot fi nesatisfăcătoare în funcție de mărimea instituției, complexitatea și categoric de risc. 

Aceste bănci cer mai mult decât o supraveghere de rutina, deși declinul lor nu pare probabil, dat 

fiind potențialul general și capacitatea financiara a acestora. 

 În perioada 2007-2010, băncile cooperatiste analizate atât pe total cât și pe fiecare regiune în 

parte se încadrează în ratingul ”B” , cu excepția băncilor cooperatiste situate în regiunile centru 

(rating ”CCC” în anul 2009) și a celor situate în regiunea sud-vest care în anul 2007 au înregistrat 

ratingul ”BBB” și în anul 2009 au înregistrat ratingul ”BB”; în   perioada 2005-2006 evoluția a fost 
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următoarea: pe total bănci cooperatiste s-a înregistrat calificativul ”BB”; băncile cooperatiste din 

regiunea nord-vest au înregistrat calificativul ”B”; băncile cooperatiste din regiunea centru au 

înregistrat calificativul ”BBB” pe întreaga perioadă, în timp ce băncile cooperatiste din regiunea 

sud-vest au înregistrat o îmbunătățire a calificativului de la ”BB” în anul 2005 la ”BBB” în anul 

2006; băncile cooperatiste situate în regiunea nord-est, și-au înrăutățit ratingul de la calificativul 

„BB” în anul 2005 la ”B” în anul 2006. 

 În finalul acestui capitol am prezentat un model propriu de rating care se bazează pe ultimele 

reglementări ale Acordului Basel III, și pe notațiile agențiilor de rating precum Moody’s, Standard 

& Poor’s, Fitch IBCA şi Thomson Bank Watch. 

Comparând rezultatele obținute prin sistemul CAMPL și prin modelul propriu 

„BANKCOOP” constatăm că între acestea există o similitudine în sensul că ratingul ”3” înregistrat 

prin sistemul CAMPL și ratingul ”BB” și ”B” , aceasta semnificând o combinație de deficiențe care 

pot oscila între moderat și sever necesitând o atentă  preocupare din partea organelor de 

supraveghere internă și din partea BNR. 

La nivelul băncilor cooperatiste am constatat că a scăzut în mod semnificativ riscul de 

fraudă întrucât toate tranzacţiile de la punctele de lucru se pot face numai cu autorizarea de la sediul 

central de către persoanele împuternicite în acest sens. În acest fel se gestionează mult mai eficient 

riscul informatic, componentă a riscurilor băncii, care în ultimii ani a fost constituit principala cauză 

a fraudelor interne de la băncile cooperatiste. 

În final, considerăm că 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 persoane juridice, precum şi în scopul evitării panicii, care odată instalată ar duce la retragerea 

masivă a sumelor depozitate în sistemul bancar. 
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 ► 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. 
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