
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolul simulărilor de criză (scenariilor de stress-test)  
în activitatea de management al riscurilor  

şi în evitarea unei noi crize 
 
 

Arion NEGRILĂ 
Banca Comercială Română 

arion.negrila@bcr.ro 
 

 
Rezumat. Simulările de criză (stress-test) pot creşte rezistenţa 

băncilor şi sistemului financiar la crize, mai ales în perioadele de 
creştere economică, în care băncile pot accepta mai uşor şi cu preţuri 
mai reduse expuneri la risc ridicate.  Importanţa acestora a fost reiterată 
de criza financiară, care s-a dovedit mult mai severă ca amplitudine faţă 
de scenariile cele mai nefavorabile folosite de bănci. 

Studiul de caz prezentat a evaluat impactul deteriorării 
indicatorilor macroeconomici asupra expunerii la riscurile de credit, 
valutar, de lichiditate, de dobândă, operaţional şi de piaţă, a cerinţelor 
de capital, provizioanelor şi bilanţului contabil ale băncii analizate. 
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1. Introducere 

Simularea de criză (exerciţiul de stress-test) reprezintă evaluarea situaţiei 
financiare a unei bănci în cazul concretizării unui/unor evenimente de risc 
severe (dar plauzibile), care pot afecta performanţa financiară, volumul 
capitalurilor şi chiar existenţa acesteia (Bank of International Settlements, 
2009). 

În opinia noastră, rolul principal al simulărilor de criză (stress-test) derivă 
din faptul că acestea pot creşte rezistenţa băncilor şi sistemului financiar la 
crizele financiare.  

Astfel, considerăm că efectuarea periodică a unor simulări de criză 
(aplicarea unor scenarii de stress-test) trebuie să reprezinte un instrument 
important de management al riscurilor pentru o bancă, care o poate avertiza 
privind rezultatele neaşteptate aferente apariţiei unor diverse tipuri de riscuri şi 
care poate furniza evaluări ale volumului capitalurilor necesare pentru 
acoperirea pierderilor apărute în acest context. În consecinţă, exerciţiile de 
simulări de criză îndeplinesc în principal următoarele roluri: furnizează evaluări 
potenţiale ale expunerii la riscuri, care merg dincolo de limitările modelelor 
existente şi ale datelor istorice, şi sprijină procesele de planificare a capitalurilor 
şi de definire a planurilor alternative de lichiditate.  

Considerăm că importanţa exerciţiilor de simulări de criză este mai 
ridicată în perioadele de stabilitate/creştere economică, în care, datorită 
neapariţiei de riscuri deosebite, băncile pot să nu fie conştiente de impactul 
major al unor perioade de criză asupra stabilităţii lor financiare şi pot accepta 
mai uşor şi cu preţuri mai reduse expuneri la risc ridicate. 

Activităţile de simulări de criză trebuie să facă parte integrantă din cultura 
de risc şi din cea de management ale băncii, iar managementul superior trebuie 
să se implice activ în stabilirea obiectivelor şi scenariilor, precum şi în analiza 
rezultatelor şi luării deciziilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor de 
management al riscurilor, de planificare a capitalului şi lichidităţii etc.  

Considerăm că pentru a furniza o perspectivă de risc complementară altor 
instrumente de management al riscurilor, cum ar fi Value at Risk (VaR) şi 
capitalul economic, exerciţiile de simulări de criză (stress-test) trebuie să 
furnizeze o perspectivă de risc independentă.  

Astfel, exerciţiile de stress test sunt complementare modelelor de 
management al riscurilor utilizate de obicei, bazate pe metode complexe, 
cantitative, de analiză a datelor istorice şi de prognoză a evoluţiei viitoare 
utilizând metode statistice. De asemenea, ele pot fi utilizate pentru validarea 
rezultatelor modelelor statistice la niveluri de încredere ridicate, folosite de 
exemplu pentru calcularea Value at Risk (VaR).   
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Simularea de criză (stress-testul) este, de asemenea, un instrument 
important de management al riscurilor pe perioadele de expansiune economică 
în care inovaţiile financiare conduc la implementarea unor produse noi, pentru 
care nu există datele statistice necesare pentru a evalua expunerea la riscuri 
după metodologii similare produselor deja existente. 

Ceea ce este foarte important în opinia noastră este că procesul de 
planificare a capitalurilor unei bănci trebuie să încorporeze exerciţii de simulări 
de criză riguroase (care să acopere 1-3 ani), care sunt bazate pe premise/ipoteze 
de schimbare a condiţiilor pieţei sau apariţia unor evenimente deosebite. 
Acestea trebuie utilizate în procesul intern de evaluare a adecvării capitalurilor 
(ICAAP), pentru a identifica nevoile şi sursele viitoare de capital în situaţii 
nefavorabile. În acest proces trebuie avută în vedere şi situaţia în care, datorită 
crizei, şi băncile sănătoase pot avea dificultăţi majore în atragerea de 
capitaluri/fonduri la un preţ rezonabil.  

De asemenea, considerăm necesar ca băncile să aibă metode de a evalua 
în condiţii de simulări de criză (stress-test) efectul riscului reputaţional asupra 
altor categorii de riscuri (de credit, lichiditate, piaţă şi altele), la care banca se 
expune în scopul menţinerii încrederii pieţei.  

Un alt aspect important în opinia noastră (relevat de criză) este că băncile 
trebuie să evalueze riscurile asociate cu angajamentele privind operaţiunile de 
securitizare înregistrate în diversele SPV-uri sau cele efectuate cu diverse alte 
entităţi, având în vedere şi posibilitatea ca, o parte dintre activele respective să 
fie preluate în bilanţul băncii. De aceea, considerăm necesar ca în exerciţiile de 
stress-test, băncile să includă scenarii privind evoluţia acestor SPV-uri şi a 
impactului potenţial asupra situaţiei financiare, capitalului şi lichidităţii băncii. 

Pentru a evita minimizarea implementării cerinţelor de mai sus de către 
bănci, considerăm că trebuie accentuat rolul autorităţilor de supraveghere 
privind analiza sistemului de stress-test al unei bănci, metodelor şi principiilor 
utilizate şi identificarea punctelor slabe, care trebuie corectate. Acestea trebuie, 
de asemenea, să verifice menţinerea  validităţii/utilităţii acestora în comparaţie 
atât cu situaţia actuală, dar şi cu cea viitoare a pieţei.  

2. Principalele deficienţe ale sistemelor de stress-test relevate de criză 

Principiile de stress-test utilizate de bănci până în prezent au reflectat 
unele deficienţe, în contextul crizei, şi se doreşte reducerea/eliminarea lor. 
Astfel, amplitudinea şi durata crizei financiare au determinat multe bănci şi 
autorităţi de supraveghere să se întrebe dacă sistemele de stress-test utilizate 
înainte de criză au fost performante şi au putut fi de folos în condiţiile unor 
schimbări rapide ale pieţelor financiare.  
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Opinia noastră este că pe ansamblu criza s-a dovedit a fi mult mai severă 
ca amplitudine faţă de scenariile cele mai nepotrivite care stăteau la baza multor 
sisteme de simulări de criză. 

Considerăm important de menţionat faptul că Pilonul 1 din acordul Basel II 
solicită băncilor care utilizează metodele avansate (IRB şi VaR) să dispună de 
sisteme riguroase de stress-test care să fie utilizate pentru evaluarea suficienţei 
rezervelor de capital existente. 

Totuşi, analizele recente au arătat că simulările de criză folosite de bănci 
nu au rezultat în pierderi de capital importante şi nu au inclus scenarii suficient 
de severe. În consecinţă, Comitetul de la Basel a demarat, împreuna cu industria 
bancară, demersurile necesare reexaminării sistemelor de simulări de criză 
(stress-test) utilizate de bănci şi stabilirii unor măsuri de remediere a 
deficienţelor identificate.  

Astfel, criza financiară a relevat unele deficienţe în sistemele de stress-
test ale băncilor în patru zone: 

 modul de utilizare a simulărilor de criză şi integrarea acestora în 
managementul operativ al riscurilor; 

 metodologiile de simulări de criză utilizate; 
 scenariile utilizate; 
 simulările de criză aferente anumitor riscuri şi produse bancare.  

 
Utilizarea  simulărilor  de  criză  şi  integrarea  acestora  în    

managementul operativ al riscurilor 
Implicarea conducerii superioare a unei bănci în stabilirea obiectivelor 

simulărilor de criză, în definirea scenariilor, în analiza rezultatelor şi în luarea 
unor decizii pe baza acestora privind activitatea de management al riscurilor şi 
planificarea capitalurilor este de o importanţă deosebită. 

 Astfel, considerăm important de menţionat faptul că la băncile care deşi 
au fost expuse la criză şi-au menţinut stabilitatea financiară, managementul 
superior a urmat (printre altele) şi principiul de mai sus. Totuşi, o problemă 
majoră pentru multe bănci a fost aceea că analiza rezultatelor simulărilor de 
criză nu a avut în vedere posibilităţile reale, viteza şi costurile aferente creşterii 
capitalurilor suplimentare care ar fi fost necesare în acest caz. 

Un aspect organizaţional deficitar în domeniul simulărilor de criză 
efectuate de multe bănci înainte de criză a fost că acestea s-au desfăşurat ca un 
exerciţiu efectuat în mod izolat de specialiştii în domeniul managementului 
riscurilor, fără a implica şi alte linii de afaceri care, analizând ulterior 
rezultatele acestuia, au ajuns la concluzia ca ipotezele de bază sunt nerealiste.  

De asemenea, în multe bănci, exerciţiile de stress-test au fost efectuate 
doar privind anumite activităţi bancare sau riscuri, fără o agregare a rezultatelor 
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pe ansamblul băncii. De avut în vedere în acest context şi faptul că, în mod 
tradiţional, băncile efectuează exerciţii de stress-test pentru riscurile de piaţă şi 
de rată a dobânzii, în timp ce riscul de credit a fost inclus mai recent în acest 
proces, având ca efect neidentificarea completă şi corectă a efectelor acestuia. 
Pentru celelalte tipuri de riscuri (de lichiditate, reputaţional), situaţia este 
similară. 

 
Metodologiile de simulări de criză (stress-test) pot avea niveluri diverse 

de complexitate, cele mai avansate simulând impactul modificării severe a 
condiţiilor macroeconomice asupra veniturilor şi capitalurilor băncii. Ele pot 
avea în vedere diferite tipuri de risc, analizate individual sau ca impact agregat, 
cum ar fi riscurile de credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional etc.    

Ceea ce este important de menţionat în opinia noastră este că s-a observat 
pe parcursul crizei că aceste metodologii au avut o serie de lipsuri, care au 
afectat utilitatea stress-testului ca instrument de management. Principalele 
deficienţe derivă din existenţa unei infrastructuri informaţionale limitate, care 
nu a permis identificarea şi agregarea rapidă a expunerilor consolidate la nivelul 
băncilor/grupurilor bancare. 

  O altă problemă este că majoritatea modelelor de management al 
riscurilor, inclusiv cele de simulări de criză (stress-test), utilizează date 
statistice pentru a evalua expunerile viitoare la riscuri, care având la bază 
perioade lungi de stabilitate economică nu sunt suficiente pentru a identifica o 
criză.  

De asemenea, criza financiară a arătat faptul că datorită reacţiilor negative 
ale participanţilor la piaţa financiară la problemele/şocurile iniţiale, efectul 
acestora s-a amplificat foarte mult, aspect care nu este avut în vedere de obicei 
în modelele de stress-test utilizate de bănci. Astfel, de exemplu, băncile au 
subestimat interdependenţa puternică dintre lipsa lichidităţilor de pe piaţă şi 
presiunile de finanţare ale băncilor. Generalizând acest exemplu, băncile au 
ignorat sau tratat insuficient interacţiunile dintre diversele riscuri şi nu le-au 
integrat în mod consistent la nivelul de ansamblu al băncii sau grupului 
financiar din care făceau parte. 

Astfel, de exemplu, la începutul crizei financiare, şocurile aferente 
creşterii accentuate a default-urilor aferente creditelor ipotecare au avut un rol 
important în deteriorarea rapidă a preţurilor aferente activelor securitizate, 
respectiv instrumentelor financiare de tipul Collateralised Debt Obligations 
(CDOs). Simultan, problemele respective au scos la iveală deficienţele din 
modelele de stabilire a preţurilor acestor active, deoarece datorită complexităţii 
şi lipsei de transparenţă a acestora s-a generat o neîncredere privind valoarea lor 
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de piaţă, motiv pentru care toţi participanţii la piaţă au stopat achiziţiile 
respective, iar lichiditatea pieţei a devenit practic zero.  

Îngheţarea pieţei securitizărilor a forţat băncile să-şi menţină în portofoliu 
activele (creditele) pe care intenţionau să le vândă pe piaţa secundară. Datorită 
lipsei de transparenţă privind problemele financiare înregistrate de bănci, 
finanţarea nevoilor de lichiditate a acestora a devenit dificilă, băncile cu exces 
de lichiditate refuzând să le plaseze în sistem, efectul fiind o criză de lichiditate 
care s-a generalizat la nivelul sistemului financiar mondial. 

 
În ceea ce priveşte selecţia scenariilor, majoritatea simulărilor de criză 

folosite de bănci nu au avut ca scenariu de bază condiţiile de piaţă extreme care 
au apărut odată cu declanşarea crizei financiare, ele cuprinzând de obicei şocuri 
de amplitudine mai redusă (medie), cu efecte pe termene mai scurte şi care nu 
aveau în vedere corelaţiile dintre diversele tipuri de riscuri. 

Astfel, este relevant de menţionat faptul că, înainte de criză, scenariile de 
simulări de criză (stress-test) considerate severe rezultau de obicei în estimări 
de pierderi nu mai mari decât câştigurile realizate într-un trimestru de activitate, 
în timp ce criza a demonstrat faptul că pierderile reale au pus multe bănci în 
situaţia de faliment, acestea fiind salvate doar cu sprijinul financiar al statelor.   

O altă deficienţă a modelelor de stress-test derivă din riscul rezidual al 
obligaţiilor contractuale aferente liniilor de finanţare oferite unor participanţi la 
piaţa de securitizare sau din necesitatea acoperirii riscurilor reputaţionale 
aferente SPV-urilor din afara bilanţurilor.  

Este de menţionat, de asemenea, faptul că scenariile de stress-test utilizate 
nu au reflectat în mod corespunzător natura de tip risc sistemic a crizei de 
lichiditate şi magnitudinea şi durata acesteia.   

3. Studiu de caz privind exerciţiul de stress-test al unei bănci comerciale 

Scopul exerciţiului de simulare de criză (stress-test) prezentat în 
continuare este de a evalua impactul deteriorării principalilor indicatori 
macroeconomici atât asupra expunerii la riscurile de credit, valutar, de 
lichiditate, de dobândă, operaţional şi de piaţă, precum şi asupra cerinţelor de 
capital, provizioanelor pentru riscul de credit, contului de profit şi pierderi şi 
structurii bilanţului contabil ale băncii analizate. 

Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici în cazul scenariului de 
criză analizat este prezentată în tabelul următor, remarcându-se în acest sens 
reducerea PIB-ului cu 10,2%, a producţiei industriale cu 22,3%, a exporturilor 
cu 27,3%, deprecierea monedei naţionale cu 20% etc.:  
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Tabelul 1 
Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici 

 2007 2008 Stress-test 
2009 

PIB real % 6,3 6,8 -10,2 
Consumul privat % 4,5 5,4 -1,9 
Consumul public % 2,9 3,0 5,7 
Formarea brută de capital fix % 6,5 5,8 -4,1 
Producţia industrială % 5,4 7,1 -22,3 
Importuri (nominal) % 28,2 29,1 -38,6 
Exporturi (nominal) % 23,1 21,6 -27,3 
Deficit comercial % în PIB -10,8 -12,5 -8,6 
Deficit de cont curent % în PIB -5,1 -7,9 -11,0 
Investiţii străine directe (fluxuri) % în PIB 7,5 9,1 3,7 
Rata inflaţiei 4,4 5,3 3,9 
Rata şomajului înregistrat % 5,8 4,4 7,9 
Deficitul bugetului consolidat % în PIB -1,9 -2,3 -5,6 
Datoria publică % în PIB 18,7 20,6 27,9 
Dobânda de politică monetară 9,5 9,0 6,0 
Cursul EUR/RON 3,6 4,0 4,8 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 

3.1. Simularea de criză pentru riscul de credit  
În cazul riscului de credit, estimarea impactului deteriorării indicatorilor 

macroeconomici se face din două puncte de vedere: 
 asupra cerinţelor de capital (pierderi neaşteptate) calculate conform 

abordării bazate pe modele interne de rating avansat (IRB advanced); 
aceasta se bazează pe recalcularea indicatorilor de probabilitate de 
nerambursare (PD), pierdere în caz de nerambursare (LGD) şi a 
activelor ponderate cu riscul (RWA) şi a celorlalţi parametri de risc, în 
cazul scenariului de criză; 

 asupra cheltuielilor cu provizioanele (pierderi aşteptate), care au ca 
efect diminuarea în consecinţă a rezultatelor financiare ale băncii 
analizate. 

Principiile utilizate în vederea estimării impactului deteriorării 
indicatorilor macroeconomici asupra cerinţelor de capital conform abordării 
bazate pe modele interne de rating avansat (IRB advanced) sunt următoarele: 

 Pentru agenţii economici (Corporate) indicatorii de probabilitate de 
nerambursare (default) PD au fost stabiliţi pe baza senzitivităţii 
sectoarelor economice la efectele crizei: 
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− Sectoare cu senzitivitate ridicată: real-estate, construcţii, textile-
pielărie, producţia de materiale de construcţii, producţia de mobilă, 
industria chimică şi petrochimică, industria auto, leasing, transporturi 
şi altele.  

Pentru aceste sectoare, probabilitatea de nerambursare medie – PD = 
20%, aceasta variind pentru sectoarele individuale între 15-25%. 

− Sectoare cu senzitivitate medie: comerţul cu amănuntul, hoteluri şi 
restaurante, producţia de hârtie şi produse din hârtie şi altele. 

Pentru aceste sectoare, probabilitatea de nerambursare medie – PD = 9%,   
aceasta variind pentru sectoarele individuale între 5-15%. 

− Sectoare cu senzitivitate redusă: industria alimentară şi tutun, 
administraţia publică, producerea şi distribuţia de energie, 
telecomunicaţii, sănătate etc.   

Pentru aceste sectoare, probabilitatea de nerambursare medie – PD = 3%,   
aceasta variind pentru sectoarele individuale între 0,5-5%. 

 Probabilitatea de nerambursare pentru creditele acordate persoanelor 
fizice a fost diferenţiată în funcţie de existenţa garanţiilor colaterale:  

− Credite ipotecare sau credite de consum garantate cu proprietăţi – 
probabilitatea de nerambursare medie – PD = 17%,    

− Credite de consum negarantate – probabilitatea de nerambursare  
medie – PD = 28%.  

 Clienţi microîntreprinderi (cu cifră de afaceri de maximum un milion 
echivalent EUR pe an) – probabilitatea de nerambursare medie –  
PD = 22%. 

Ca urmare, portofoliul de credite acordate agenţilor economici 
(Corporate) prezintă următoarea structură în funcţie de senzitivitatea la efectele 
crizei: 

 
Tabelul 2 

Structura portofoliului de credite corporate 

milioane EUR Anul 2008 Pondere 
(%) 

Stress-test 
anul 2009 

Pondere 
(%) 

Total 11,396 100,00 11,780 100,00 
Sectoare economice cu senzitivitate ridicată 3,591 31,51 3,150 26,74 
Sectoare economice cu senzitivitate medie 2,916 25,59 2,980 25,30 
Sectoare economice cu senzitivitate redusă 4,889 42,90 5,650 47,96 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Portofoliul retail (inclusiv creditele acordate microîntreprinderilor) avut în 

vedere în simularea de criză analizată se prezintă astfel:  
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Tabelul 3 
Structura portofoliului de credite Retail 

milioane EUR Anul 
2008 

Pondere 
(%) 

Stress-test 
anul 2009 

Pondere 
(%) 

Total 12,714 100.00 10,425 100,00 
Credite ipotecare şi credite de consum 
garantate cu proprietăţi imobiliare 

6,542 51,46 5,954 57,11 

Credite de consum 4,321 33,98 2,520 24,17 
Credite acordate microîntreprinderilor 1,851 14,56 1,951 18,72 

 Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Impactul simulării de criză asupra indicatorului de probabilitate de 

nerambursare - PD pentru clienţii din segmentele Retail şi Corporate se prezintă 
astfel: 

 pentru retail factorul mediu de stress (multiplicatorul) PD este 4,8 în 
comparaţie cu sfârşitul anului 2008; 

 pentru agenţii economici (Corporate) factorul mediu de stress 
(multiplicatorul) PD este 6,5 faţă de anul 2008, aşa cum rezultă din 
tabelul de mai jos:  

 
Tabelul 4 

Impactul crizei asupra indicatorului de probabilitate de nerambursare 

milioane EUR PD anul 
2008 (%) 

Factor de 
stress 

(multiplicator) 

PD  
stress-test 

anul 2009 (%) 

PD 
buget 

2009 (%) 
Retail, din care: 4,4 4,8 21 9,8 
Credite ipotecare şi credite de consum 
garantate cu ipoteci rezidenţiale 

1,5 11,3 17 5,5 

Credite de consum negarantate 5,3 5,3 28 13,3 
Credite acordate microîntreprinderilor 4,8 4,6 22 10,5 
Corporate, din care: 2,3 6,5 15 5,4 
Credite acordate clienţilor IMM 3,8 4,7 18 8,2 
Credite acordate clienţilor corporate mari  1,8 6,1 11 3,9 
Credite acordate clienţilor real estate 0,5 40,0 20 6,1 
Credite acordate municipalităţilor 0,0 - 2 0,0 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Impactul simulării de criză asupra indicatorului de pierdere în caz de 

nerambursare - LGD are la bază următoarele principii: 
 pentru creditele ipotecare şi creditele de consum garantate cu ipoteci 

rezidenţiale din segmentul retail factorul de stress (multiplicatorul) 
LGD este 2,1 în comparaţie cu sfârşitul anului 2008. Motivul derivă 
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din reducerea preţurilor proprietăţilor rezidenţiale care vor avea ca 
efect diminuarea recuperărilor de la 87% la 54%. 

 pentru agenţii economici (Corporate) factorul de stress 
(multiplicatorul) LGD este 2,3, faţă de anul 2008, aşa cum rezultă din 
tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 5 

Impactul crizei asupra indicatorului de pierdere în caz de nerambursare 

 
LGD 

anul 2008 
(%) 

Factor de 
stress 

(multiplicator) 

LGD 
stress-test 
anul 2009 

(%) 

LGD 
buget 2009 

(%) 

Retail, din care: 44 2,1 92 61 
Credite ipotecare şi credite de consum 
garantate cu ipoteci rezidenţiale 13 3,5 46 21 
Credite de consum negarantate 52 1,8 93 62 
Credite acordate microîntreprinderilor 36 2,3 82 58 
Corporate, din care: 26 2,3 59 44,0 
Credite acordate clienţilor IMM 31 2,2 68 55,0 
Credite acordate clienţilor corporate mari 22 2,1 47 40,0 
Credite acordate clienţilor real estate 9 4,0 36 21,0 
Credite acordate municipalităţilor 0 - 0 0,0 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
În continuare, pentru a evalua impactul noilor parametri de risc asupra 

cerinţei de capital se calculează valoarea ponderată la risc a expunerii pentru 
fiecare segment de clienţi după formula (BNR, 2009): 

Valoarea ponderată la risc = RW (ponderea de risc %) x Valoarea 
expunerii 

 Calculul ponderii de risc pentru clienţii corporate se face în 
conformitate cu următoarele formule: 

 
Ponderea de risc (RW) = (LGD x N[(1-R)-0,5 x G (PD) + (R/(1-R))0,5 x 

G (0,999)] - PD x LGD) x (1-1,5 x b)-1 x (1+(M-2,5) x b) x 12,5 x 1,06 
 
Corelaţia (R) = 0,12x (1-EXP (-50 x PD))/(1-EXP (-50))+0,24 x [1-(1-

EXP (-50 x PD))/(1-EXP (-50))] 
 
Ajustarea în funcţie de scadenţă (b) = [0,11852- 0,05478 x In(PD)]2 

 
unde N(x) reprezintă funcţia de distribuţie cumulativă a unei variabile aleatoare 
normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal 
distribuită, cu media zero şi varianţa 1, să fie mai mică sau egală cu x). 
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G(z) reprezintă inversa funcţiei de distribuţie cumulative pentru o 
variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x astfel încât  
N (x) = z]. 

 Calculul ponderii de risc pentru clienţii de tip retail se face în 
conformitate cu următoarele formule:     

 
Ponderea de risc (RW) = (LGD x N[(1-R)-0,5 x G(PD)+(R/(1-R))0,5 x 

G(0,999)] – PD x LGD) x  12,5 x 1,06 
 
Corelaţia (R) = 0,03 x (1-EXP(-35 x PD))/(1-EXP(-35)) + 0,16 x [1-(1-

EXP(-35 x PD))/(1-EXP(-35))] 
 
N(x) reprezintă funcţia de distribuţie cumulativă a unei variabile aleatoare 

normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal 
distribuită, cu media zero şi varianţa 1, să fie mai mică sau egală cu x). 

G(z) reprezintă inversa funcţiei de distribuţie cumulative pentru o variabilă 
aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N (x) = z]. 

Ca urmare, valoarea ponderată la risc pe ansamblul portofoliului de 
expunere din produse tip credit ale băncii, cu detaliere pe segmentele retail şi 
corporate, se prezintă astfel: 
 

Tabelul 6 
Valoarea ponderată la risc a portofoliului de credite 

milioane EUR Anul 2008 Pondere 
(%) 

Stress-test 
2009 

Pondere 
(%) 

Creştere 
(%) 

Total bancă, din care: 14,812 100,0 20,972 100,0 +41,5 
Retail 5,630 38,0 9,005 42,9 +59,9 
Corporate 9,182 62,0 11,967 57,1 +30,3 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Din datele de mai sus se observă majorarea cu 41,5% a valorii ponderate 

la risc în situaţia concretizării scenariului de criză prezentat, datorată în 
principal creşterii accentuate a valorii ponderate la risc a expunerii aferente 
segmentului retail (+60% faţă de anul 2008).  

Pe lângă cerinţa de capital suplimentară de capital în situaţia concretizării 
scenariului de criză analizat, banca trebuie să ia în calcul şi impactul înregistrat 
asupra contului de profit şi pierderi de către cheltuielile cu provizioanele 
aferente creşterii creditelor neperformante. 
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Având în vedere următoarele: 
 creşterea ponderii creditelor neperformante în totalul portofoliului de 

credite de la 3,0% în anul 2008 la 10,9% în scenariul de criză analizat; 
 majoritatea segmentelor sunt afectate de creşterea creditelor 

neperformante, cum ar fi de exemplu creditele de consum negarantate, 
cu o creştere a ratei neperformantelor de la 6,3% în 2008 la 18,0% în 
scenariul de criză, creditele acordate microîntreprinderilor, cu o 
creştere de la 5,2% la 14,3%, cele acordate IMM-urilor, cu o creştere 
de la 3,1% la 11,3%; 

 banca şi-a stabilit o ţintă internă de acoperire a creditelor 
neperformante cu provizioane de 40%, care este rezultatul ţintelor 
specifice fiecărui segment de clienţi (calculate în funcţie de gradul de 
acoperire cu garanţii şi a pierderii aşteptate determinată de neplată-
LGD etc.), 

 rezultă că necesarul suplimentar de provizioane care trebuie constituite 
de banca respectivă este de 678 milioane de EUR, aşa cum este 
prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 7 

Impactul crizei asupra provizioanelor pentru riscul de credit 
milioane EUR Decembrie 2007 Decembrie 2008 Stress-test 

Credite 
neperformante 

 
Suma 

Pondere 
credite 
neper-

form. (%) 

 
Suma 

Pondere 
credite 
neper-

form. (%) 

 
Suma 

Pondere 
credite 
neper-

form.. (%) 

Ţinta de 
acoperire a 
creditelor 

neperformante 
cu provizioane 

(%) 

Provizioane 
suplimentare 

necesare 
pentru 

atingerea 
ţintei 

 
Total bancă 614 2,6   733 3,0  2,429 10,9 40 678 
Total clienţi 
corporate, din care: 

 
190 

 
1,5 

  
  221 

 
1,9 

 
    987 

 
8,4 

 
34 

 
260 

IMM-uri 150 2,5   170 3,1     665 11,3 40 197 
Clienţi corporate mari 39 1,1     44 1,5     116 4,0 20 14 
Real estate 0 0,0       6 0,3     200 10,5 25 48 
Municipalităţi 1 0,1       1 0,1        6     0,5 10 1 
Total clienţi retail, din 
care: 

 
424 

 
2,5 

 
  512 

 
4,0 

 
  1,442 

 
13,8 

 
45 

 
418 

Credite ipotecare şi 
credite de consum 
garantate cu ipoteci 
rezidenţiale 

 
122 

 
1,7 

 
  144 

 
2,2 

 
    709 

 
11,9 

 
30 

 
171 

Credite de consum 
negarantate 

 
250 

 
5,1 

 
  272     

 
6,3 

 
    454 

 
18,0 

 
90 

 
164 

Credite acordate 
microîntreprinderilor 

 
52 

 
3,3 

 
    96 

 
5,2 

 
    279 

 
14,3 

 
       45 

 
    83 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
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3.2. Simularea de criză pentru riscul valutar 
Pentru a evalua impactul simulării de criză pentru riscul valutar asupra 

contului de profit şi pierderi al băncii, punctul de plecare este reprezentat de 
structura activelor şi pasivelor băncii analizate la data de 31 decembrie 2008, 
care se prezintă astfel:  

 
Tabelul 8 

Poziţiile valutare nete ale băncii la 31.12.2008 

echiv. 
RON Active Pasive Poziţie netă 

Total  
poziţie 

valutară  
netă 

 Pers. 
fizice 

Alte 
contra- 
partide 

Alte 
poziţii 

Pers. 
fizice 

Alte 
contra- 
partide 

Alte 
poziţii Pers. fizice 

Alte 
contra- 
partide 

Alte 
poziţii  

EUR 30,581 34,735 35,844 47,317 29,429 25,430 -16,736 5,306 10,414 -1,016 
CHF 17 0 73 43 30 0 -25 -30 73 18 
USD 838 172 73 941 111 215 -103 60 -142 -185 
Altele  438 0 176 0 387 146 438 -387 30 81 
Total 31,875 34,907 36,167 48,301 29,958 25,791 -16,426 4,949 10,375 -1,102 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Din tabelul de mai sus se observă faptul că banca analizată are resurse 

atrase în valută în sumă de 104,050 milioane RON (echivalentul a circa 24,2 
miliarde EUR), care sunt mai mari cu 1,102 milioane RON (circa 256 milioane 
EUR) faţă de activele în valută, respectiv 102,949 milioane RON (echivalentul 
a circa 23,942 milioane EUR). În aceste condiţii, banca respectivă este expusă 
riscului valutar în condiţiile deprecierii cursului monedei naţionale faţă de 
principalele valute, deoarece va trebui să ramburseze sume mai mari în 
echivalent RON aferente GAP-ului dintre pasivele şi activele în valută. 

Faţă de cele de mai sus, prin aplicarea următoarelor scenarii de stress 
privind deprecierea monedei naţionale faţă de valutele străine (-5%, -10%,  
-20% şi -35%), se pot identifica noile poziţii valutare nete, după cum rezultă din 
tabelul următor: 
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Tabelul 9 
Poziţiile valutare nete ale băncii în cazul stress-testului 

Stress-test - rezultat net (mil.lei)  
    Active Pasive Poziţie netă  

 

Deprecierea 
monedei 
naţionale 

faţă de cele 
străine (%) 

Pers. 
Fizice 

Alte 
contra- 
Partide 

Alte 
poziţii 

Pers. 
Fizice 

Alte 
contra- 
partide 

Alte 
poziţii 

Pers. 
Fizice 

Alte    
contra 
Partide 

Alte 
poziţii 

Total 
poziţie 

valutară 
netă după 

stress-
test 

Scenariul 1 -5 33,469 36,652 37,975 50,717 31,456 27,081 -17,247 5,196 10,894 -1,155 
Scenariul 2 -10 35,063 38,398 39,783 53,132 32,953 28,370 -18,068 5,444 11,413 -1,211 
Scenariul 3 -20 38,251 41,888 43,400 57,962 35,949 30,949 -19,711 5,939 12,451 -1,321 
Scenariul 4 -35 43,032 47,125 48,825 65,207 40,443 34,818 -22,175 6,681 14,007 -1,486 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Prin compararea noilor poziţii valutare rezultate în urma scenariilor de 

stress-test şi poziţia valutară existentă la 31 decembrie 2008 se stabileşte 
pierderea potenţială a băncii din deprecierea monedei naţionale faţă de valutele 
străine, aşa cum rezultă din tabelul următor: 

Tabelul 10 
Impactul crizei pentru riscul valutar 

Stress-test – impact asupra contului de profit şi pierderi 

 
Deprecierea monedei 

naţionale faţă de cele străine 
% 

Impactul asupra contului de 
profit şi pierderi  

(mil. lei) 

Impactul asupra contului 
de profit şi pierderi  

(mil. EUR) 
Scenariul 1 -5 -485 -113 
Scenariul 2 -10 -540 -125 
Scenariul 3 -20 -650 -151 
Scenariul 4 -35 -815 -189 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 

3.3 Simularea de criză pentru riscul de lichiditate 
Simularea de criză (stress-test) privind impactul riscului de lichiditate 

asupra contului de profit şi pierderi al băncii are la bază următoarele premise: 
 retragerea bruscă a 20% din depozitele persoanelor fizice, a 10% din 

depozitele persoanelor juridice şi a 30% din depozitele interbancare; 
 lipsa lichidităţii pieţei interbancare şi aversiunea la risc a băncilor; 

singurele posibilităţi de finanţare existente pe piaţă au un cost 
suplimentar de 7 p.p. pentru RON şi 4 p.p. pentru EUR; 

 titlurile de valoare din portofoliul băncii (acţiuni şi obligaţiuni) 
înregistrează o reducere a preţului cu 35% în medie; în consecinţă, 
vânzarea lor pentru obţinerea de lichidităţi este amânată în perspectiva 
redresării valorii acestora, fiind neprofitabilă în comparaţie cu varianta 
atragerii de resurse de pe piaţa interbancară; 
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 titlurile de stat din portofoliul băncii au un volum foarte redus, 
nereprezentând o soluţie pentru obţinerea de lichidităţi ca urmare a 
operaţiunilor de refinanţare efectuate cu banca centrală; 

 limita minimă a indicatorului de lichiditate (active lichide/total depozite 
persoane fizice şi juridice şi interbancare) acceptat de banca centrală este 
20%; utilizarea unei părţi a rezervelor minime obligatorii pentru 
acoperirea retragerilor de numerar este permisă de banca centrala doar pe 
termen scurt, urmând ca nivelul acestora să fie restabilit rapid. 

Faţă de cele de mai sus, evoluţia activelor şi pasivelor lichide şi impactul sce-
nariului de criză asupra indicatorului de profit şi pierderi al băncii se prezintă astfel:   

 
Tabelul 11  

Impactul crizei pentru riscul de lichiditate 
milioane EUR 

Active lichide înainte de aplicarea scenariului de criză 6,250 Active lichide după aplicarea scenariului de criză 2,450 
Depozite persoane fizice înainte de aplicarea 
scenariului de criză 11,252 

Depozite persoane fizice după aplicarea 
scenariului de criză 9,002 

Depozite persoane juridice înainte de aplicarea 
scenariului de criză 11,825 

Depozite persoane juridice după aplicarea 
scenariului de criză 10,643 

Depozite interbancare înainte de aplicarea 
scenariului de criză 2,572 

Depozite interbancare după aplicarea 
scenariului de criză 1,800 

Total depozite înainte de aplicarea scenariului de 
criză (persoane fizice, juridice şi interbancare) 25,649 

Total depozite după aplicarea scenariului de 
criză (persoane fizice, juridice şi interbancare) 21,445 

Diminuarea depozitelor ca urmare a aplicării 
scenariului de criză  4,204   
Diminuarea activelor lichide ca urmare a aplicării 
scenariului de criză  3,800   
Indicator de lichiditate înainte de aplicarea 
scenariilor de criză* 24,4%   
Indicator de lichiditate după aplicarea scenariilor de 
criză 11,4%   
Necesar suplimentar de lichiditate pentru un 
indicator de lichiditate de 20% şi respectarea 
cerinţelor privind rezervele minime obligatorii 1,840**   
Pierderi pentru asigurarea necesarului 
suplimentar de lichiditate 107   
*Active lichide/Total depozite persoane fizice şi juridice şi interbancare 
** din care 1.100 în echivalent RON şi 740 în EUR 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 

3.4. Simularea de criză pentru riscul ratei dobânzii din banking book şi trading book 

Metodologia utilizată este următoarea: 
 toate activele şi pasivele senzitive la rata dobânzii (atât din bilanţ, cât 
şi din afara bilanţului) au fost distribuite pe intervale, în conformitate 
cu data de restabilire a nivelului ratei dobânzii, conform prevederilor 
actelor contractuale; 
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 s-au calculat diferenţele dintre activele şi pasivele din fiecare interval 
(GAP-urile); 

 pentru fiecare scenariu, GAP-urile au fost multiplicate cu şocurile 
respective şi rezultatele au fost agregate.   

S-au folosit în acest sens şase scenarii de stress test privind dobânzile în 
RON şi patru privind cele în EUR, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 12 

Scenarii privind modificarea dobânzii la RON şi EUR 
Modificarea ratei dobânzii la RON Modificarea ratei dobânzii la EUR 

Scenariu Modificare Scenariu Modificare 
Scenariul 1:  Scenariul 7, pe benzi de scadenţă:   
Pentru toate scadenţele    + 250 bp Sub o lună        +30 bp 
Scenariul 2:  1-3 luni             +50 bp 
Pentru toate scadenţele    - 200 bp 3-6 luni          +75 bp 
Scenariul 3, pe benzi de scadenţă:  6-12 luni +100 bp 
Sub o lună         +75 bp 1-5 ani   +150 bp 
1-3 luni +125 bp Peste 5 ani   +250 bp 
3-6 luni             +150 bp Scenariul 8, pe benzi de scadenţă:  
6-12 luni         +200 bp Sub o lună      -25 bp 
1-5 ani +250 bp 1-3 luni             -50 bp 
Peste 5 ani +350 bp 3-6 luni -75 bp 
Scenariul 4, pe benzi de scadenţă  6-12 luni           -125 bp 
Sub o lună          -50 bp 1-5 ani             -150 bp 
1-3 luni            -100 bp Peste 5 ani    -200 bp 
3-6 luni             -125 bp Scenariul 9, pe benzi de scadenţă:   
6-12 luni           -200 bp Sub o lună         +250 bp 
1-5 ani   -250 bp 1-3 luni             +200 bp 
Peste 5 ani -300 bp 3-6 luni +175 bp 
Scenariul 5, pe benzi de scadenţă:  6-12 luni    +100 bp 
Sub o lună         +250 bp 1-5 ani             +50 bp 
1-3 luni             +200 bp Peste 5 ani        +25 bp 
3-6 luni             +150 bp Scenariul 10, pe benzi de scadenţă:   
6-12 luni           +100 bp Sub o lună         -300 bp 
1-5 ani +75 bp 1-3 luni             -250 bp 
Peste 5 ani         +50 bp 3-6 luni             -175 bp 
Scenariul 6, pe benzi de scadenţă:   6-12 luni             -125 bp 
Sub o lună         -200 bp 1-5 ani              -75 bp 
1-3 luni             -175 bp Peste 5 ani         -50 bp 
3-6 luni             -150 bp   
6-12 luni            -75 bp   
1-5 ani               -50 bp   
Peste 5 ani         -25 bp   

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
În urma aplicării celor 10 scenarii de stress-test, impactul (pozitiv sau 

negativ) asupra rezultatelor financiare şi capitalurilor băncii analizate se 
prezintă astfel: 
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   Tabelul 13 
Impactul crizei pentru riscul ratei dobânzii 

Scenarii de stress-test privind riscul ratei dobânzii 
Rezultat net (mil. EUR) 

Rata dobânzii pentru RON   
  Scenariul 1 61,26 
  Scenariul  2 -42,15 
  Scenariul  3 117,02 
  Scenariul  4 -105,04 
  Scenariul  5 -37,41 
  Scenariul  6 35,38 

     
Rata dobânzii pentru EUR   

  Scenariul  7 43,69 
  Scenariul  8 -47,23 
  Scenariul  9 -69,76 
  Scenariul  10 73,89 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Faţă de cele de mai sus, din considerente de menţinere a unei abordări 

conservatoare, conducerea băncii respective a luat decizia ca scenariul utilizat 
în scopul estimării impactului simulării de criză asupra contului de profit şi 
pierderi şi a cerinţelor de capital să fie scenariul 4 pentru RON şi scenariul 9 
pentru EUR. Aceasta rezultă în pierderi potenţiale pentru bancă de circa 175 
milioane EUR din riscul ratei dobânzii din banking book. 

3.5 Impactul scenariilor de criză asupra rezultatelor financiare, structurii bilanţului 
contabil şi cerinţelor de capital 

Având în vedere cele de mai sus, impactul scenariilor de criză analizate 
asupra structurii bilanţului contabil se prezintă astfel: 

 
Tabelul 14 

Impactul crizei asupra structurii bilanţului contabil (IFRS) 
mii EUR 31.12.2008 Stress-test 

ACTIVE   
Numerar şi plasamente la băncile centrale 3.627.318 3.523.328 
Creanţe asupra instituţiilor de credit  117.984 57.956 
Titluri primite în pensiune livrată  13.650 13.640 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 2.223.022 2.013.051 
Active financiare la valoare justă prin contul de profit 
sau pierdere 191.595 281.544 
Credite şi avansuri acordate clientelei 24.110.000 22.205.000 
Active financiare – disponibile pentru vânzare 106.077 96.057 
Active financiare – păstrate până la scadenţă 98.851 78.565 
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Investiţii ale societăţilor de asigurare  0 0 
Imobilizări corporale 720.531 563.215 
Fond comercial şi alte imobilizări necorporale 73.726 73.726 
Creanţe din impozit amânat 2.344 2.300 
Alte active 423.215 28.508 
Active deţinute pentru vânzare 53.218 64.215 
TOTAL ACTIVE 31.761.531 28.998.105 
    
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII    
Sume datorate instituţiilor de credit  2.572.339 2.391.524 
Titluri date în pensiune livrată 114.233 113.235 
Instrumente financiare derivate 399.977 402.975 
Sume datorate clienţilor  23.077.297 20.831.681 
Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate 985.825 881.829 
Datorii curente din impozite 165.051 165.051 
Datorii din impozit amânat 141.593 114.592 
Alte datorii 1.143.422 1.983.420 
Datorii subordonate 330.000 330.000 
Datorii aferente activelor deţinute pentru vânzare 379.135 259.135 
TOTAL DATORII 29.308.872 27.473.442 
Capital social 1.082.507 1.082.507 
Rezultat curent 766.000 -122.000 
Alte rezerve  604.152 564.156 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 2.452.659 1.524.663* 
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII  31.761.531 28.998.105 

* capitalurile proprii rezultate din stress test, înainte de majorarea aferentă menţinerii 
unui indicator de solvabilitate corespunzător 

 
Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
În situaţia concretizării scenariilor de criză prezentate, rezultă pierderi 

agregate în sumă de 1.111 milioane EUR, respectiv: 
 678 milioane EUR datorită creşterii cheltuielilor cu provizioanele; 
 151 milioane EUR datorită riscului valutar; 
 107 milioane EUR datorită riscului de lichiditate; 
 175 milioane EUR datorită riscului ratei dobânzii din banking book. 

Corelând impactul pierderilor datorate manifestării riscurilor bancare în 
condiţii de criză cu un profit brut de 989 milioane EUR, rezultă o pierdere de 
122 milioane EUR. 

Ca urmare a recalculării activelor ponderate cu riscul (de credit, de piaţă 
şi operaţional) şi a indicatorului de solvabilitate înregistrat de banca respectivă 
în condiţiile concretizării scenariului de stress-test, situaţia se prezintă astfel: 
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Tabelul 15 
Impactul agregat al crizei asupra cerinţelor de capital 

milioane EUR Anul 
2008 

Buget anul 
2009 

Stress-
test 

Diferenţă faţă 
de 2008 (%) 

Total active ponderate cu riscul (RWA), din care:* 19.515 19.542 25.842 32,42 
-pentru riscul de credit** 15.812 15.592 21.672 37,06 
-pentru riscul operaţional 2.780 2.900 2.920 5,03 
-pentru riscul de piaţă 923 1.050 1.250 35,40 
Total capital 2.390 2.150 1.854 -22,43 
Indicatorul de solvabilitate 12,2 11,0 7,2 -40,98 
Capital suplimentar pentru un indicator de solvabilitate 
de minim 10%  -   -  730.2   

* banca respectivă utilizează cele mai avansate metode reglementate de Acordul  
Basel II, respectiv: metoda Advanced IRB pentru riscul de credit, metoda AMA pentru riscul 
operaţional şi metoda VaR pentru riscul de piaţă 

** pe lângă cerinţele de capital pentru segmentele Retail şi Corporate, se calculează 
active ponderate cu riscul şi pentru celelalte active (plasamente la alte bănci, imobilizări etc.) 

Notă: Tabelul se bazează pe o ipoteză de lucru. 
 
Faţă de cele de mai sus, indicatorul de solvabilitate al băncii analizate se 

diminuează la 7,2% în simularea de criză prezentată, fiind sub limita minimă de 
8% conform prevederilor Acordului Basel II şi sub un nivel de 10% considerat 
corespunzător pe perioada crizei actuale. Diminuarea indicatorului de 
solvabilitate se datorează atât majorării activelor ponderate cu riscul cu 6.327 
milioane EUR (+32,4%), determinată în principal de riscurile de credit (+5,860 
milioane EUR, respectiv +37,1%) şi de piaţă (+327 milioane EUR, respectiv 
+35,4%), cât şi diminuării capitalurilor proprii cu 536 milioane EUR (-22,4%). 

Această diminuare se datorează impactului creşterii provizioanelor de risc 
de credit, pierderilor din deprecierea monedei naţionale faţă de cele străine, din 
evoluţia nefavorabilă a ratelor dobânzii şi a manifestării celorlalte categorii de 
riscuri avute în vedere. 

Faţă de cele de mai sus, banca respectivă ar trebui să-şi majoreze capitalul 
în situaţia concretizării scenariului de stress-test cu minimum 213 milioane 
EUR (+8,9%) pentru a avea un indicator de solvabilitate la nivelul minimum de 
8% şi cu 730 milioane EUR (+30,5%), astfel încât să aibă din nou un indicator 
de solvabilitate la un nivel corespunzător (10%). 

4. Concluzii 

Considerăm că efectuarea periodică a unor simulări de criză (aplicarea 
unor scenarii de stress-test) trebuie să facă parte integrantă din cultura de risc şi 
din cea de management ale unei bănci, deoarece furnizează evaluări potenţiale 
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ale expunerii la riscuri şi sprijină procesele de planificare a capitalurilor şi de 
definire a planurilor alternative de lichiditate.  

Acestea pot creşte rezistenţa băncilor şi sistemului financiar la crizele 
financiare mai ales în perioadele de stabilitate/creştere economică în care, 
datorită neapariţiei de riscuri deosebite, băncile pot să nu fie conştiente de 
impactul major al unor perioade de criză asupra stabilităţii lor financiare şi pot 
accepta mai uşor şi cu preţuri mai reduse expuneri la risc ridicate. 

Importanţa stress-testurilor a fost reiterată de amplitudinea şi durata crizei 
financiare; în acelaşi timp, necesitatea îmbunătăţirii performanţelor acestora 
este determinată de faptul că  pe ansamblu criza s-a dovedit a fi mult mai severă 
ca amplitudine faţă de scenariile cele mai negative care stăteau la baza multor 
sisteme de simulări de criză. 

Am prezentat, de asemenea, un exerciţiu de stress-test pentru o bancă 
comercială, prin evaluarea impactului deteriorării principalilor indicatori 
macroeconomici atât asupra expunerii la riscurile de credit, valutar, de 
lichiditate, de dobândă, operaţional şi de piaţă, precum şi asupra cerinţelor de 
capital, provizioanelor pentru riscul de credit, contului de profit şi pierderi şi 
structurii bilanţului contabil ale acesteia. 

Rezultatul analizei a fost acela că în situaţia concretizării scenariului de 
stress-test prezentat, banca analizată va înregistra pierderi aferente manifestării 
riscurilor bancare în sumă de 1.111 milioane EUR (un impact semnificativ, 
reprezentând profitul realizat în circa 2 ani înainte de criză) şi va trebui să-şi 
majoreze capitalurile proprii cu 730 milioane EUR (care reprezintă circa 67% 
din volumul capitalului social actual). 
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