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Abstract. The qualifying of supervision as “prudential” is used to differentiate it from other forms
of supervision, which regards issues related to banking consumer protection. In order to achieve its
goal, prudential supervision needs relevant information, provided mostly by the credit institutions
theirselves. Hence, the existence of a reporting system is essential, a system capable to insure, on the
one hand, homogenity of the provided data and, on the other hand, its efficient processing. One
indirect instrument which was used more and more during the last decade in banking supervision is
represented by credit registers. The first system is directly associated either to the central bank or the
supervision authority, and is, in most of cases, managed by the latter. The second system, the so called
credit bureau, is mostly operated by private banks.
Key words: Basel II; banking sector; credit register; credit risk and rating of enterprises.
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Numeroase studii privind rolul registrelor de credit,
fie ele teoretice sau empirice, aratã cã, prin difuzarea de
informaþii privind debitorii cãtre un birou de credit,
bãncile contribuie la reducerea efectelor selecþiei adverse
ºi a hazardului moral, ajutã la evaluarea mai judicioasã a
riscului de credit, îmbunãtãþesc accesul solicitanþilor de
credit la resursele bãncilor ºi susþin stabilitatea financiarã
a sistemului bancar.
Autoritãþile de supraveghere folosesc informaþia
colectatã prin registrele publice de credit atât pentru
susþinerea activitãþilor on-site, cât ºi a celor off-site. Printre
cele mai des întâlnite funcþionalitãþi ale registrelor publice
de credit se numãrã determinarea expunerilor agregate pe
fiecare debitor (1) faþã de sistemul bancar, aprecierea
profilului de risc al instituþiilor de credit, monitorizarea

activitãþii de provizionare ºi analiza tendinþelor
evoluþiilor sistemice în activitatea de creditare. Multe
dintre registrele publice de credit au fost create ca rãspuns
la apariþia unor crize bancare, cauzate de falimentul unor
mari debitori. Monitorizarea nivelului de concentrare a
creditelor ºi informarea bãncilor din sistem asupra acestor
riscuri reprezintã, deci, un obiectiv de bazã pentru
majoritatea registrelor de credit.
O funcþie importantã în cadrul operaþiunilor off-site o
reprezintã determinarea profilului de risc al instituþiilor
de credit. Finalitatea acestui obiectiv constã în selectarea
instituþiilor de credit agreate în cadrul operaþiunilor de
politicã monetarã.
Registrele publice de credit contribuie ºi la evaluarea
modului în care bãncile îºi provizioneazã creditele
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acordate. În acest sens, pot fi identificate acele instituþii
de credit care duc o politicã de provizionare
necorespunzãtoare prin monitorizarea diferenþelor
sistematice de clasificare a creditelor acordate de bãnci
diferite aceluiaºi debitor.
În procesul de monitorizare a riscului sistemic, analiza
tendinþelor în activitatea de creditare favorizeazã
identificarea factorilor care pot impieta asupra stabilitãþii
financiare ºi chiar cuantificarea efectelor sistemice
folosind modele de stress-testing.

Rolul registrelor de credit în contextul BASEL II
Existenþa unui de sistem de raportare a creditelor,
complementar raportãrilor obiºnuite fãcute de bãnci, este
justificatã de faptul cã riscul de credit este cel mai important ºi reprezintã de cele mai multe ori cauza principalã a
crizelor bancare. Acest instrument pune la dispoziþia
autoritãþii de supraveghere informaþii preþioase atât la nivel
de sistem bancar – evoluþia în dinamicã a creditelor ºi a
calitãþii acestora, a distribuþiei sectoriale ºi pe scadente –,
cât ºi la nivelul fiecãrei instituþii de credit. Totodatã,
bãncile care raporteazã astfel de date beneficiazã, la rândul
lor, de informaþii care le permit sã identifice clienþii cu
datorii la alte bãnci ºi performanþele acestora în onorarea
obligaþiilor.
În ce priveºte Biroul de credit, acesta are drept scop sã
sprijine bãncile în luarea deciziei de a acorda sau nu
credite clienþilor lor. În general, acesta cuprinde toate
creditele, indiferent de dimensiuni, iar în unele þãri
raportorii ºi beneficiarii de informaþii sunt nu numai
bancile, ci ºi societãþile de leasing ºi alþi furnizori de
servicii financiare.
Birourile de credit sunt deosebit de utile bãncilor în
legãtura cu clienþii de retail, la care dimensiunea relativ
micã a creditelor scapã raportãrilor cãtre sistemele de
credite operate de autoritatea de supraveghere. Ele
contribuie prin informaþiile oferite la realizarea unei
calitãþi superioare a portofoliului de credite al bãncilor
încã din faza deciziei de acordare a împrumutului.
În contextul BASEL II, rolul registrelor de credit în
scopuri de supraveghere a cãpãtat o nouã dimensiune,
respectiv valorificarea superioarã a informaþiilor incluse
în aceste baze de date prin utilizarea lor în procesul
validãrii modelelor interne de rating. În acest sens, trebuie
evidenþiatã utilitatea registrelor de credit în cadrul
activitãþii de verificare a estimarilor cu rezultatele efective
(„backtesting”) ºi elaborarea de referenþiale
(„benchmarking”) pentru evaluarea riscului de credit.
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Ideea unei astfel de funcþionalitãþi este de naturã recentã,
fiind evidenþiatã, în special, în câteva studii teoretice
precum Artigas (2004) ºi Powell, Mylenko, Miller ºi
Majnoni (2004). Totuºi, evaluarea companiilor
nefinanciare pe baza unor sisteme de rating nu este o
practicã nouã pentru unele dintre autoritãþile de
supraveghere din Europa. Dupã ºtiinþa noastrã, Comisia
Bancarã Francezã ºi Banca Italiei folosesc sisteme de rating pentru corporaþii încã din anii ’70, respectiv ’90 în
scopul evaluãrii eligibilitãþii instrumentelor de debit
emise de corporaþii (2), aprecierii profilului de risc al
portofoliului de credite sau pentru studii de cercetare.
Având în vedere caracterul recent al rolului registrelor
de credit în evaluarea acurateþei estimãrii elementelor de
risc (PD,LGD ºi EAD), analiza celor mai bune practici se
va fundamenta pe un mix între metodologiile propuse de
studii de specialitate consacrate ºi dezvoltãrile recente
pe aceastã temã ale unora dintre autoritãþile de
supraveghere europene, precum Comisia Bancarã
Francezã (FIBEN) ºi Departamentul de Supraveghere al
Bãncii Italiei. Acestea vor fi analizate în prezentul studiu
din perspectiva pertinenþei utilizãrii lor într-un sistem de
benchmarking pentru validarea modelelor interne ale
instituþiilor de credit.
Artigas (2004)(3) remarcã potenþialul deosebit pe care
îl au registrele de credit în evaluarea pierderii aºteptate
din credite („expected loss”) pe baza calculãrii
probabilitãþii de nerambursare („probability of default”),
a pierderii datorate nerambursãrii („loss given default”)
ºi a expunerii la riscul de nerambursare („exposure at
default”). Totodatã, sunt sugerate ºi metodologiile
asociate. În ceea ce priveºte probabilitatea de
nerambursare, validarea modelelor interne, din care acest
parametru este obþinut, se realizeazã în douã etape:
(a) verificarea acurateþei clasificãrii debitorilor; (b) testarea
acurateþei calculãrii probabilitãþii de nerambursare asociate
fiecãrei clase de rating în parte. Artigas atrãgea atenþia cã
în timp ce pentru validarea modelelor privind clasificarea
debitorilor existã disponibile metodologii avansate
(determinarea puterii de discriminare pentru un anumit
sistem de rating), în cazul testãrii calitãþii calibrãrii
probabilitãþii de nerambursare asemenea tehnici nu sunt la
fel de bine dezvoltate. Nivelul, încã, redus de dezvoltare al
instrumentelor statistice ce pot fi utilizate pentru validarea
probabilitãþii de nerambursare face necesarã cãutarea de
soluþii alternative pentru întãrirea sprijinului menit sã
fundamenteze decizia supraveghetorului, astfel încât
concluziile sã fie fundamentate ºtiinþific. O soluþie posibilã
prezentatã de autor este definirea ºi utilizarea ca referenþial

a unui sistem de rating (similar celor utilizate de bãnci).

FIBEN este, deci, structura informaþionalã unitarã care

Aici intervine rolul registrului de credit de a furniza un set

colecteazã date cu privire la: (a) caracteristicile generale

minim de date care sã permitã estimarea modelului de rat-

ale debitorilor companii franceze: numele firmei, adresã,

ing. Trebuie subliniatã opþiunea autorului privind sursa

situaþia juridicã; (b) date financiare; (c) informaþii despre

datelor calibrãrii sistemului de rating, respectiv, în

incidente de plãþi ºi angajamente bancare; (d) informaþii

exclusivitate, registrul de credit.

privind mediul economic; (e) informaþii juridice.

Powell, Mylenko, Miller ºi Majnoni (2004) puneau

Informaþiile ºi datele ce intrã în baza de date FIBEN

în evidenþã rolul registrelor de credit privind

au ca surse: (1) agenþii economici care transmit, pe bazã

îmbunãtãþirea calitãþii analizelor riscului la nivelul

de voluntariat, atât date contabile, cât ºi informaþii

bãncilor ºi întãrirea capacitãþii administrative a autoritãþii

complementare; (2) publicaþia naþionalã de anunþuri le-

de supraveghere. Dintre funcþiile privind sprijinirea

gale pentru: modificãrile produse în structura

acþiunilor de supraveghere bancarã autorii reþineau

managementului, restructurãri, majorãri sau diminuãri de

folosirea registrelor de credit ca instrument ºtiinþific

capital etc. (date similare celor existente în România la

complementar pentru: (a) determinarea necesarului de

nivelul Registrului Comerþului); (3) Biroul Central al

provizioane, (b) calcularea riscului de credit, respectiv

Grefierilor pentru informaþii de natura celor menþionate

probabilitatea de nerambursare, (c) validarea ratingurilor

în documentele finale de ºedinþã ale completelor de

interne de credit. Trebuie menþionat cã studiul respectiv

judecatã de pe lângã tribunalele comerciale (litigii,

nu oferã soluþii metodologice explicite privind

desfiinþãri etc.); (4) Institutul Naþional de Statisticã ºi

implementarea acþiunilor prezentate anterior, ci doar

Studii Economice pentru informaþii generale: nume,

câteva linii directoare privind arhitectura unui sistem

adresã etc.; (5) Instituþiile de credit pentru semnalarea

informaþional care sã acopere cerinþele de date în vederea

cazurilor de nerambursare a datoriilor sau a întârzierilor

estimãrilor necesare. Aici autorii noteazã ca primã etapã

semnificative faþã de scadenþã.

definirea unui set minim de parametri pe baza cãruia,

Procedurile în cadrul FIBEN pornesc de la controlul

apoi, sã se elaboreze structura ºi sistemul relaþional menit

în timp real realizat la un prim nivel asupra datelor la

sã asigure finalitatea menþionatã. Reþinem, totuºi,

momentul înregistrãrii, completat de controlul general

utilizarea modelelor de probabilitãþi condiþionale probit

efectuat de sistem în timpul nopþii, plus controlul calitativ

ºi logit pentru realizarea previziunilor privind

lunar (toate acestea, efectuate în mod automat, prin

probabilitatea de nerambursare, în contextul testãrii

programul informatic). În paralel, se efectueazã un con-

importanþei utilizãrii atât a informaþiei negative, cât ºi a

trol ce priveºte organizarea datelor (controlul coerenþei

informaþiei pozitive pentru elaborarea unei metodologii

datelor). Ulterior înregistrãrii datelor ºi informaþiilor în

de credit scoring.

baza de date, se procedeazã la un alt tip de control (a
posteriori), prin verificarea la faþa locului a corectitudinii

Practici europene

acestora ºi operarea eventualelor modificãri ca urmare a
verificãrii de cãtre sucursale a activitãþii agentilor
economici declaranþi.

una dintre primele instituþii care a dezvoltat un sistem

FIBEN foloseºte analiza discriminantã ºi experienþa

informaþional (Le Fichier Bancaire des Entreprises - FIBEN)

experþilor pentru notarea companiilor. În acest sens, sunt

menit sã valideze modelele interne de rating de credit. FIBEN

definite 11 clase de risc(4), la care sunt asociate câte o proba-

s-a dezvoltat pe structura unui sistem iniþiat în anii ’70, a

bilitate de nerambursare calculatã pentru un orizont de timp

cãrui menire principalã era acordarea de ratinguri pentru

de un an. FIBEN calculeazã probabilitatea de nerambursare

companiile franceze. Finalitatea acestui proces consta în

pentru aproximativ 180.000 de companii franceze.

selectarea în cadrul operaþiunilor de politicã monetarã, ca ºi

Sistemul de rating elaborat de Departamentul de

colateral eligibil, a instrumentelor de debit emise de

Supraveghere din cadrul Bãncii Italiei a fost utilizat

companiile cu cel mai bun rating. În prezent, arhitectura

iniþial în scopuri de cercetare ºi ca resursa informaþionalã

FIBEN cuprinde urmãtoarele componente: (a) sistem de

suplimentarã pentru analiza profilului de risc al

raportare, (b) registru de credite, (c) baza de date cu informaþii

instituþiilor de credit. Sistemul informaþional se bazeazã

despre bilanþul ºi contul de profit ºi pierderi pentru agenþii

pe exploatarea datelor stocate în Registrul Central de

economici, (d) model de rating.

Credite ºi Centrala Bilanþurilor.
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Registrul Central de Credite este gestionat direct de
Banca Italiei ºi cuprinde informaþii atât despre toate
creditele ce depãºesc valoarea de 75.000 euro, cât ºi despre
toate creditele ce fac parte din categoria „bad loans”,
indiferent de sumã. Informaþiile sunt furnizate de bãnci ºi
de alte instituþii de intermediere financiarã.
Centrala bilanþurilor (CeBil) este o entitate
independentã, deºi participaþia majoritarã la capitalul sãu
social este a sistemului bancar ºi a Bãncii Italiei. La
nivelul anului 2004, baza de date gestionate de Centrala
Bilanþurilor cuprindea:
n
baza de date Cerved (pentru întreprinderile de
dimensiuni foarte mici) – serii de timp cu începere
din 1993, cu date referitoare la 620.000 de
bilanþuri cu serii active ºi un total de aproximativ
4 milioane de bilanþuri
n
fiºierul electronic (bilanþuri individuale) – serii
de timp cu începere din 1982 referitoare la 50.000
de bilanþuri cu serii active ºi un total de 700.000
de bilanþuri
n
studii de profunzime (codurile companiilor, date
contabile) – serii de timp începând din 1980, în
jurul a 1.300 bilanþuri cu serii active ºi un total de
30.000 de bilanþuri
n
raportãri pe unitãþi de conturi – serii de timp
începând cu 1982 ºi un total de 4.500 de bilanþuri
n
harta grupurilor – 800 de grupuri, 1300 de grupuri
elementare ºi 20.000 de link-uri
n
bilanþuri consolidate – serii de timp începând cu
1981, 900 de serii active ºi 6.000 de bilanþuri.
Datele sunt supuse unui proces de analizã care presupune
actualizarea anualã a acestora ºi reclasificarea bilanþurilor
urmând diverse scheme standard, funcþie de sectorul economic sau tipul de întreprindere (financiarã, imobiliarã, de
leasing etc). Se utilizeazã diferite scheme de analizã: cinci
pentru bilanþurile companiilor la nivel individual ºi douã
pentru bilanþurile consolidate. Pe baza datelor prelucrate,
sistemul poate furniza indicatori economici ºi financiari,
pentru care este posibilã calcularea distribuþiei ºi permite
efectuarea de analize economice sectoriale.
În 1988, CeBil a început sã dezvolte un model intern
ce se concentreazã pe indicatori bilanþieri, în 1997
devenind operaþionalã cea de-a treia versiune a modelului.
Acest proiect a fost urmãrit în perspectiva Acordului de
Capital BASEL II, care permite folosirea modelelor interne pentru calculul necesarului de capital.
În 2001, CeBil a început sa coopereze cu alte bãnci în
vederea creãrii unui Sistem de informaþii pentru marile
corporaþii (SIRC), proiect la care au luat parte 11 dintre cele
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mai mari grupuri bancare. Pentru realizarea acestui proiect a
fost nevoie de o strânsã cooperare între bãnci, de o bunã
diseminare a informaþiilor, de responsabilitatea finalã a
bãncilor cu privire la procesul de stabilire a ratingurilor ºi
de o integrare completã cu alte proceduri interne ale bãncilor.
SIRC este un model conceptual ce se bazeazã pe informaþii
de genul: date calitative colectate de bãncile ce conlucreazã
la proiect; date bilanþiere ºi analize asupra datelor calitative;
analize sectoriale ºi de grup etc. Modelul conceptual al
sistemului de rating conþine 11 variabile explicative ºi a
fost estimat folosind un model logit. Rata de succes este de
66-67% (5) . Variabilele independente selectate sunt
reprezentate de indicatori de profitabilitate, productivitate,
lichiditate, structurã financiarã, creºtere economicã,
dimensiunea activitãþii ºi localizarea geograficã a entitãþilor
analizate. Similar cu FIBEN, sistemul de rating dezvoltat de
Banca Italiei estimeazã probabilitatea de nerambursare pe
un orizont de timp de un an pentru aproximativ 180.000 de
companii anual.

Centrala Riscurilor Bancare  nucleul unui
sistem informaþional performant
Banca Naþionalã a României (BNR) are un avantaj determinant în raport cu oricare altã instituþie interesatã în
elaborarea unor modele de evaluare a riscului de credit.
Prin Centrala Riscurilor Bancare (CRB), BNR beneficiazã
de informaþii mai cuprinzãtoare decât orice altã entitate
privind calitatea creditelor, rambursãrile întârziate ºi
situaþiile de nerambursare (integralã sau parþialã) atribuite
agenþilor economici. Aceste informaþii sunt fundamentale
pentru delimitarea evenimentelor de rambursare de cele de
nerambursare ºi, totodatã, indispensabile pentru o acurateþe
ridicatã în aprecierea probabilitãþii de nerambursare.
Prin natura informaþiilor pe care le gestioneazã, CRB
poate deveni nucleul unui sistem informaþional a cãrui
utilizare este esenþialã în susþinerea eforturilor de
dezvoltare a unui instrument statistic pentru validarea ºi
controlul modelelor interne de rating la nivelul
instituþiilor de credit. Datele privind serviciul datoriei
creditelor acordate de bãnci entitãþilor juridice permit
delimitarea evenimentelor de nerambursare de cele de
rambursare. În plus, sunt înregistrate informaþii privind
datele de identificare ale debitorului ºi caracteristicile
creditului(6).
Desigur, datele stocate de CRB nu sunt suficiente
pentru susþinerea activitãþilor specifice analizei
cantitative, respectiv pentru verificarea estimãrilor cu
rezultatele efective sau cu un referenþial. Aceasta

CRB

§ informaþii privind atât situaþiile de nerambursare, cât ºi
rambursãrile pentru agenþii economici
§ informaþii privind caracteristicile creditelor agenþilor economici
(tipul creditului, tipul garanþiei, termen, categorie credit)

Biroul
de
credit

§ informaþii privind atât situaþiile de nerambursare, cât ºi
rambursãrile pentru persoanele fizice
§ informaþii privind caracteristicile creditelor persoanelor fizice
(tipul creditului, tipul garanþiei, termen, categorie credit)

MF

§ date bilanþiere ºi date privind contul de profit ºi pierdere
§ veniturile persoanelor fizice

CIP

§ informaþii privind incidentele de plãþi (numãrul ºi clasificarea
acestora)

RCom,
BVB

§ alte caracteristici (forma juridicã, situaþia juridicã, acþionarii)

Finalitatea procesului constã, deci, în posibilitatea
folosirii modelelor de rating de Direcþia de Supraveghere
în cadrul sistemului de benchmarking necesar validãrii
modelelor interne ale instituþiilor de credit.

Concluzii
Având în vedere aceste aspecte, considerãm cã rolul
Centralei Riscurilor Bancare din cadrul Bãncii Naþionale
a României trebuie sã creascã semnificativ, astfel încât sã
devinã un instrument puternic în vederea menþinerii
stabilitãþii financiare ºi implementãrii Basel II. Din
perspectiva procesului de validare, este esenþialã
construirea unui sistem referenþial bazat pe analiza
cantitativã ºi la care am fãcut referire în partea întâi a
studiului nostru. Aceasta presupune elaborarea unei familii
de modele proprii autoritãþii de supraveghere clasificate
cel puþin dupã sectorul de activitate(7) ºi cifra de afaceri a
debitorului. Alte criterii de clasificare consacrate sunt
activul total, tipul creditului, zona geograficã în care
debitorul îºi desfãºoarã activitatea ºi termenul de
rambursare. Modelarea probabilitãþii de nerambursare pe
peer-group-uri este o necesitate stringentã pentru obþinerea
unor sisteme de rating performante. Lipsa omogenitãþii
setului de date utilizate pentru calibrarea modelului conduce adesea la erori de previziune, care fac dificilã ºi chiar
nerecomandabilã folosirea lui ca referenþial.

Note
(1)
(2)

(3)

(4)

În sensul noþiunii de „expunere pe un singur debitor”
În vederea rescontãrii lor de bãncile deþinãtoare la banca
centralã
Articolul sau “A review of Credit Registers and their Use for
Basel II“ a fost declarat de Institutul de Stabilitate Financiarã
(FSI) lucrarea câºtigãtoare în anul 2004 (FSI Award 2004)
acestea sunt 3++, 3+, 3,4,5,…,9

(5)

(6)

(7)

Conform cu Foglia, Antonella (2002), “Using credit register
and company account data for measuring credit risk: a supervisory approach“ – Bank of Italy
Suma acordatã, valuta, tipul garanþiei, tipul creditului, termenul,
încadrarea debitorului pe sistem bancar
BCR foloseºte în prezent 11 sisteme diferite pentru estimarea
performanþei financiare
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presupune în prealabil dezvoltarea unor modele performante de estimare a probabilitãþii de nerambursare ºi date
suficiente pentru calibrarea lor. Prevederile BASEL II
stipuleazã cã modelele interne privind riscul de credit
trebuie sã conþinã ca variabile explicative atât indicatori
ai bonitãþii debitorului, cât ºi caracteristici ale creditului.
Aici apar principalele limite cu care se confruntã
autoritatea de supraveghere. Lipsa accesului la datele
privind bonitatea debitorilor face practic imposibilã
construirea unor astfel de modele.
Pentru a modela bonitatea debitorului, în practicã se
folosesc variabile privind soliditatea economicã,
performanþa financiarã ºi caracteristici generale
sintetizate în ceea ce se poate numi moralitate comercialã.
Analiza economicã urmãreºte sã evalueze puterea
economica a solicitantului prin cuantificarea creºterii
reale a cifrei de afaceri, modificarea procentualã a
activitãþii în raport cu media sectorului de activitate ºi
dimensiunea economicã a activitãþii. Analiza financiarã
urmãreºte sã identifice ºi sã cuantifice riscul performanþei
clientului, riscul de lichiditate, riscul de insolvabilitate
ºi riscul legat de managementul activelor. Relevanþa
analizãrii aspectelor generale este datã de necesitatea
aprecierii moralitãþii comerciale ºi a capacitãþii
manageriale a potenþialului client. Dintre criteriile nefinanciare de analizã a bonitãþii clientului se detaºeazã
prin importanþã situaþia juridicã. În cazul în care clientul
se aflã într-una din urmãtoarele situaþii, el este, în mod
normal, eliminat imediat din analizã: dizolvare, faliment,
înmatriculare respinsã, lichidare ºi radiere.
În aceste condiþii, pentru a asigura suportul juridic
necesar se impune realizarea unor memorandumuri de
înþelegere cu Ministerul de Finanþe (MF), Registrul
Comerþului (RCom), Bursa de Valori Bucureºti (BVB) ºi
Biroul de Credit.
Datele necesare, grupate dupã sursa de provenienþã,
se prezintã astfel:
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