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Rezumat. Acest studiu prezintă un rezumat despre ceea ce 
înseamnă gestiunea riscurilor bancare prin prisma Acordului Basel II. 
Studiul este structurat pe trei componente, şi anume: managementul 
riscului de credit, importanţa gestiunii riscului de credit şi, respectiv, 
managementul riscului de credit conform Acordului Basel II. Astfel, în 
prima parte se face referire la modul în care s-a dezvoltat managementul 
riscului de credit de-a lungul timpului şi care sunt fenomenele actuale ce 
generează aceste riscuri, continuând în cea de-a doua parte cu o scurtă 
prezentare a motivelor pentru care se doreşte o gestiune a acestor riscuri 
de credit, iar în cea de-a treia parte urmând a se vorbi despre noutăţile 
aduse de Acordul Basel II în ceea ce priveşte managementul riscului de 
credit.   
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1. Introducere 

Activitatea de management al riscurilor a înregistrat o evoluţie 
exponenţială în ultimul deceniu. Astfel, managementul riscului de credit este 
mult mai vast decât o simplă operaţie de împrumut. Acesta se extinde şi 
cuprinde în sfera lui de preocupări aspecte de fond ce privesc trei faze ale 
procesului creditării, şi anume: faza luării deciziei de creditare, procesul vieţii 
creditului şi managementul portofoliului de credite (Trenca, 2004, p. 207).  

Baza unui management sănătos al riscului de credit este identificarea 
riscurilor existente şi potenţiale, inerente activităţii de creditare. În mod normal, 
măsurile de contracarare a acestor riscuri cuprind politicile de gestionare a 
riscului de credit şi parametrii în care urmează a fi controlat riscul de credit. Un 
set de astfel de politici cuprinde: 

 Politici asupra concentrării şi expunerilor mari, diversificării adecvate, 
creditării părţilor implicate sau supravegherea expunerilor la risc; 

 Politici privind clasificarea activelor, care presupun evaluarea 
capacităţii de rambursare a portofoliului de credite şi a altor 
instrumente de credit, inclusiv dobânzile angajate şi neîncasate care 
expun banca la riscul de credit; 

 Politici privind provizionarea pierderilor sau constituirea 
provizioanelor la un nivel adecvat, pentru a absorbi pierderile 
anticipate atât la nivelul portofoliului de credite, cât şi la nivelul 
activelor care generează pierderi (Greuning, Brajovic, 2003, p. 94) 

Termenul de management al riscului nu are o definiţie universal 
acceptată. În general termenul de management al riscului utilizat în cadrul 
instituţiilor financiare reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor pe care 
instituţiile financiare le-au implementat pentru a gestiona, monitoriza şi a 
controla expunerea lor faţă de risc. 

Funcţia de management al riscurilor în cadrul instituţiilor de credit va 
avea o importanţă deosebită în perspectiva aplicării de către acestea a Acordului 
Basel II(1), mai ales în condiţiile în care instituţiile de credit vor dori să-şi 
folosească propriile modele interne de calcul al necesarului de capital în 
condiţiile noului acord. 

Riscurile creditului pot fi generate de fenomene economice individuale 
sau de o anumită stare economică conjuncturală (Bernard, Colli, 1994, p. 56). 

În primul rând se are în vedere insolvabilitatea debitorilor, lipsa lor de 
promptitudine în rambursarea creditelor, deţinerea de către bănci a unor 
informaţii inexacte privind debitorii. 
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În al doilea rând, conjunctura economică poate fi cea care întreţine o 
anumită stare de risc. Un exemplu în acest sens ar putea fi dat de crizele 
economice, convulsiile politice etc. 

Pentru prevenirea riscului pe linia creditării, băncile trebuie să deţină, aşa 
cum am mai amintit,  informaţii pertinente asupra situaţiei patrimoniale şi 
financiare a debitorilor, asupra naturii economice a operaţiunilor, asupra 
reputaţiei morale a debitorilor, bonităţii lor etc. 

2. Importanţa gestiunii riscului de credit 

Este, desigur, evident că o strategie trebuie să cuprindă atât programe 
bancare performante, cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care 
vizează, de fapt, minimalizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a 
expunerii  potenţiale a băncii. Susţinem că este evident deoarece obiectivul 
principal al acestor politici este acela de minimizare a pierderilor sau 
cheltuielilor suplimentare suportate de bancă, iar obiectivul central al activităţii 
bancare îl reprezintă obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionari. 

Numai că nu întotdeauna aceste două obiective – cel general şi cel 
sectorial – se află în concordanţă. S-ar putea ca, în anumite situaţii, costul 
implementării şi exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor să fie 
mai mare decât expunerea potenţială la risc. Ceea ce nu înseamnă decât că şi 
aceste programe trebuie selectate în funcţie de criterii de eficienţă. În alte cazuri 
s-ar putea ca strategia băncii să implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor 
riscuri noi.  

În acest caz decizia trebuie luată întotdeauna având în vedere şi 
cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protecţii 
corespunzătoare şi pierderile potenţiale mai mari. Dar dacă decizia este de aşa 
natură, atunci minimalizarea riscurilor bancare nu trebuie în niciun caz să se 
transforme într-un obiectiv în sine. De altfel, obiectivele managementului 
bancar sunt trei: maximizarea rentabilităţii, minimizarea expunerii la risc şi 
respectarea reglementărilor bancare în vigoare. Dintre acestea niciunul nu are 
un primat absolut, una din sarcinile conducerii băncii fiind şi aceea de a stabili 
obiectivul managerial central al fiecărei perioade. 

Importanţa gestiunii riscurilor bancare nu se rezumă totuşi doar la 
minimizarea cheltuielilor. Preocuparea permanentă a conducerii pentru 
minimizarea expunerii la risc are efecte pozitive şi asupra comportamentului 
salariaţilor, care devin mai riguroşi şi mai conştiincioşi în îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu, nu este de neglijat nici efectul psihologic de descurajare a unor 
activităţi frauduloase. Existenţa unor programe adecvate pentru prevenirea şi 
controlul riscurilor bancare contribuie şi la impunerea instituţiei în cadrul 
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comunităţii bancare, nu de puţine ori experienţa unor astfel de programe 
condiţionând admiterea sau participarea băncii respective la asociaţii 
interbancare sau obţinerea unor calificative superioare din partea autorităţii 
bancare. 

Şi nu în cele din urmă, o gestiune eficace a riscurilor bancare îşi va pune 
amprenta şi asupra imaginii publice a băncii. Clienţii doresc o bancă sigură şi 
acţionarii la fel.  Soliditatea unei bănci îi atrage însă pe deponenţi în condiţiile 
în care depozitele nu sunt asigurate în mod obligatoriu. Dacă băncile nu sunt 
obligate să se asigure de răspunderea civilă faţă de deponenţi, atunci interesul 
acestora pentru alegerea celor mai sigure instituţii este diminuat; iar principalul 
criteriu devine rentabilitatea plasamentului. Poate să apară atunci o selecţie 
adversă pentru care este foarte probabil ca băncile cu cele mai mari probleme, 
în lipsă de lichiditate, să acorde cele mai ridicate dobânzi. Pentru evitarea 
acestei selecţii adverse, este preferabil ca asigurătorul să perceapă prime de 
asigurare diferenţiate, mai ridicate pentru băncile cu o gestiune deficitară a 
riscurilor astfel încât să existe o penalizare explicită pentru acestea. 

În România băncile au făcut faţă tuturor factorilor de instabilitate 
financiară într-un context de instabilitate generală ca urmare a procesului de 
tranziţie. Tranziţia a însemnat pentru băncile româneşti modificarea statutelor, a 
cadrului legal de operare, libertatea în alegerea partenerilor interni şi externi, 
concurenţa din partea altor instituţii financiare (fondurile de plasament) şi altor 
bănci, reducerea refinanţării directe de către banca centrală, schimbarea 
permanentă a normelor prudenţiale de către BNR şi deteriorarea situaţiei 
financiare a majorităţii clienţilor mari. În aceste condiţii, pentru conducerea 
băncilor, implementarea unor politici adecvate de gestiune a riscurilor devine o 
necesitate, ca şi asimilarea de către salariaţi a unor noi tehnici şi instrumente de 
gestiune a riscurilor. 

În sectorul bancar creşterea a devenit un atribut esenţial al performanţei 
bancare. Ea nu este un scop în sine, ci este impusă de rentabilizarea investiţiilor 
în tehnologii noi, posibilă doar în condiţiile „producţiei de masă”. Procesul de 
creştere în sectorul bancar are două componente: creşterea în domeniul 
serviciilor bancare tradiţionale (creditarea clienţilor, efectuarea viramentelor, 
gestiunea patrimoniului) şi creşterea în zona noilor servicii bancare (gestiunea 
de trezorerie, operaţiuni pe piaţa de capital, servicii informatice şi de informare, 
asigurări). El este caracterizat de faptul că are loc într-un context concurenţial şi 
are drept rezultat prestarea de către instituţia financiară a unei game largi de 
servicii. Unele din aceste servicii sunt noi şi personalul este lipsit de experienţă, 
iar altele presupun operarea pe pieţe cu care băncile nu sunt familiarizate şi 
atunci personalul pare lipsit de profesionalism.  
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Drept urmare imaginea băncilor pe pieţele financiare tinde să fie una 
deficitară, pentru că ele riscă să fie tratate de către partenerii mai specializaţi 
drept conglomerate formate la voia întâmplării, conduse de persoane ignorante 
în noile domenii şi inconştiente de capacitatea netă de câştig sau riscurile 
specifice. 

În condiţiile unui management corect, creşterea operaţiunilor în cele două 
arii mari – servicii tradiţionale şi servicii noi – ar trebui să aibă un efect 
sinergetic. Însă pierderile suportate de unii acţionari şi volatilitatea veniturilor 
conduc la diminuarea valorii de piaţă a băncilor, ceea ce face extrem de scumpă 
procurarea de capital suplimentar (necesar pentru protecţia generală a instituţiei 
în condiţii de creştere). Deoarece comunicarea băncilor cu publicul şi chiar cu 
acţionarii, în ceea ce priveşte gestiunea riscurilor bancare, este deficientă, piaţa 
tinde să trateze toate băncile la fel. Proasta gestiune a câtorva bănci poate 
influenţa negativ şi imaginea publică a celorlalte. 

În concluzie, deoarece riscurile bancare sunt o sursă de cheltuieli 
neprevăzute, gestiunea lor adecvată pentru stabilizarea veniturilor în timp are 
rolul unui amortizor de şoc. În acelaşi timp, consolidarea valorii acţiunilor 
bancare se poate realiza doar printr-o comunicare reală cu pieţele financiare şi 
implementarea unor programe adecvate de gestiune a riscurilor bancare.  

Toate băncile şi instituţiile financiare trebuie să-şi îmbunătăţească 
înţelegerea şi practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-şi putea gestiona cu 
succes diferite game de produse. Dacă procesul de gestiune a riscurilor bancare 
şi sistemul global de management sunt efective, atunci banca va avea succes. 
Băncile pot gestiona cu succes riscurile bancare dacă recunosc rolul strategic al 
riscurilor, dacă folosesc paradigma de analiză şi gestiune în vederea creşterii 
eficienţei. 

3. Managementul riscului de credit conform Acordului Basel II 

Crizele bancare nu numai că au efecte negative de mare amploare asupra 
economiilor naţionale din ţările unde se produc, dar şi, datorită 
interdependenţelor crescânde cauzate de procesul de globalizare, au chiar 
tendinţa de a contamina şi alte economii, afectând astfel stabilitatea financiară 
la nivel global. Din acest motiv, eforturile autorităţilor naţionale de 
supraveghere bancară au fost suplimentate într-un mod tot mai pronunţat în 
ultimii ani de acţiuni de îmbunătăţire a cadrului de reglementare a activităţii 
bancare la nivel internaţional.  

Un prim astfel de acord a fost elaborat de către Comitetul de la Basel 
privind reglementările bancare şi practicile de supraveghere (pe scurt, 
Comitetul de la Basel) încă din anul 1988. Acest acord, consacrat în limbajul 
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bancar drept Acordul Basel I, a avut menirea de a realiza un climat de 
concurenţă corectă între băncile internaţionale, prin stabilirea unui prag minim 
al capitalului la nivelul de 8% faţă de activele ponderate în funcţie de gradul de 
risc pentru fiecare bancă. 

Faţă de acordul precedent, Basel II aduce următoarele noutăţi principale: 
 existenţa unei structuri care se sprijină pe trei piloni; aceştia sunt: 

pilonul 1 – care se referă la reglementările privind calculul capitalului 
necesar; pilonul 2 – care se referă la rolul deţinut de autorităţile de 
supraveghere; şi pilonul 3 – care se referă la cerinţe mai extinse 
privind transparenţa modelelor utilizate de instituţiile de credit pentru 
administrarea riscurilor; 

 un mod de calcul al cerinţelor de capital bazat pe o senzitivitate sporită 
la risc, care pune accentul într-o măsură sporită pe propriul sistem de 
măsurare a riscului al instituţiilor de credit; 

 o recunoaştere mai extinsă a instrumentelor de atenuare a riscului; 
 introducerea unor cerinţe de capital suplimentar pentru riscul 

operaţional. 
Basel II aduce modificări în activitatea băncilor şi instituţiilor financiare 

impunând cerinţe obligatorii de capital pentru expunerile băncilor. Atunci când 
o bancă acordă un credit, îşi asumă în portofoliul său un risc. Ca să aibă o 
situaţie globală a riscului, pe toată banca şi în timp real, are nevoie de o soluţie 
informatică bine pusă la punct, de un set de proceduri, de oameni bine pregătiţi, 
care să ştie ce să facă atunci când apar semnalele de avertizare timpurie. Ca să 
poată colecta şi prelucra toată informaţia necesară în timp real, banca are nevoie 
de o infrastructură complexă, care, tocmai prin diversitate, atrage după sine un 
alt tip de risc, dificil de gestionat şi de cuantificat: cel operaţional. În vreme ce 
riscul de credit poate fi calculat, estimat, evaluat pentru riscul operaţional este 
mai dificil. 

Pentru calcularea capitalului necesar, Acordul Basel II propune două 
abordări diferite:  

a) Abordarea standard (Standarized Approach), care este similară cu cea 
propusă de acordul Basel I, dar foloseşte ponderi mai rafinate. În plus, faţă de 
acordul anterior, această abordare permite utilizarea instrumentelor financiare 
derivate pentru limitarea riscului de credit şi reducerea cerinţelor de capital. 

În abordarea standard, ponderile sunt acordate în funcţie de tipul 
statului/instituţiei creditate şi în funcţie de rating-ul acestora (Fisman, Love, 
2004). 

Cele mai importante categorii de debitori sunt: 
 Statele, inclusiv băncile centrale; 
 Autorităţile locale; 
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 Băncile multilaterale de dezvoltare; 
 Băncile; 
 Corporaţiile. 

 
Tabelul 1 

Evoluţia ratingurilor bancare (%) 
Debitor Cerinţe de capital 
 AAA la  

AA- 
A+  
la A- 

BBB+ la  
BBB- 

BB+  
la B- 

Sub B- Fără  
rating 

State 0 20 50 100 150 100 
Bănci operaţiuni 1 (a)(2) 20 50 100 100 150 100 
Operaţiunea 2 (b)(3), (c)(4) 20 (20) 50 (20) 50 (20) 100 

(50) 
150 (150) 50 (20) 

    BB+ 
la BB- 

Sub BB-  

Corporaţii 20 50 100 150 150 100 
Sursa: Moody’s. 
 
Pentru expunerea pe credite retail ponderea de risc este de 75%. Conform 

Basel II, pentru a fi clasificată ca retail, expunerea trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să fie asupra unei persoane fizice sau IMM; 
 să fie generată de un anumit produs bancar, de exemplu carduri de 

credit sau credite de consum; 
 să nu depăşească mai mult de 0,2% din portofoliul de retail recunoscut 

ca atare de către autoritatea de supraveghere; 
 să nu depăşească un milion de euro pentru orice contrapartidă; 
 principiile cuprinse în Regulamentul nr. 14/2006.(5) 

Pentru expunerea pe credite ipotecare, cerinţa de capital este de 35%, 
substanţial mai redusă faţă de ponderea de 50% din Basel I. 

Abordarea standard se bazează foarte mult pe rating-uri externe acordate 
de agenţii externe de rating, recunoscute de instituţiile naţionale de 
supraveghere. 

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate pentru companiile de rating, 
menţionăm că acestea se pot structura după cum urmează: 

 obiectivitate; 
 independenţă; 
 acces internaţional/transparenţă; 
 transparenţă; 
 resurse; 
 credibilitate. 
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Acordul Basel II recunoaşte tehnicile de reducere a riscului de credit prin 
colateralizare, garanţiile fiind derivative pe risc de credit. 

În privinţa colateralului, sunt permise două modalităţi de tratare a 
acestuia. Cea mai simplă abordare este similară cu cea a Acordului Basel I, 
conform căreia ponderea de risc a creditului este înlocuită cu ponderea de risc a 
colateralului, care nu poate fi mai mică de 20%. Cealaltă abordare, mai 
avansată, pentru a proteja banca împotriva volatilităţii preţului colateralului, se 
bazează pe ajustarea preţului de piaţă al colateralului prin aplicarea de ponderi 
care fie sunt furnizate de supraveghetor, fie sunt calculate intern. Apoi valoarea 
de piaţă a colateralului este dedusă din valoarea brută a creditului acordat, 
obţinându-se astfel expunerea ajustată, care este înmulţită cu ponderea de risc 
corespunzătoare. 

Astfel, pentru o tranzacţie colateralizată, expunerea după ponderea de 
reducere a riscului este calculată după cum urmează: 

( ) ( )[ ]{ }HfxHcCHeEE −−×−+×= 11,0*  
unde:  

E* - valoarea expunerii după procedura de diminuare a riscului; 
E – valoarea curentă a expunerii; 
He – haircut-ul aplicat expunerii respective; 
C – valoarea curentă a colateralului primit; 
Hc - haircut-ul aplicat colateralului respectiv; 
Hfx - haircut-ul aplicat pentru reducerea riscului valutar datorat 

exprimării în valute diferite a expunerii şi a colateralului. 
 
Atunci când colateralul este format dintr-un coş de active, haircut-ul 

aplicat coşului de active este ∑ ×=
i

ii HaH , unde ai reprezintă ponderea 

activului (măsurat în unităţi monetare) în coş şi Hi - haircut-ul aplicat activului 
respectiv(6) 

Colateralul acceptabil conform ambelor abordări poate fi reprezentat de: 
 bani şi depozite; 
 titluri financiare cu rating de cel puţin BB-, emise de guverne sau 

entităţi publice; 
 titluri financiare emise de corporaţii care au rating de cel puţin BBB-; 
 acţiuni sau obligaţiuni care fac parte dintr-un indice principal; 
 aur. 

În plus abordarea avansată acceptă acţiuni care nu fac parte dintr-un 
indice principal, dar sunt tranzacţionate pe o piaţă principală, obligaţiuni fără 
rating emise de instituţii bancare, titluri de investiţii colective şi alte fonduri 
mutuale. 
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Pentru a utiliza aceste tipuri de colateral, o bancă trebuie să îndeplinească 
standarde referitoare la: 

 certitudinea legală a documentaţiei utilizate; 
 cerinţa ca activele utilizate pentru reducerea riscului să aibă o corelaţie 

redusă cu creditele al căror risc îl reduc; 
 robusteţea politicilor de management al colateralului. 

Propunerile referitoare la garanţi şi compensarea bilanţieră lărgesc aria 
garanţilor eligibili sau a furnizorilor de contracte derivate de risc de credit, prin 
recunoaşterea protecţiei pentru riscul de credit furnizat de guverne sau bănci cu 
o pondere de risc inferioară celei a debitorului şi de alte entităţi cu rating A- sau 
superior. Această ultimă categorie include protecţia oferită de compania-mamă, 
subsidiare sau afiliate ale debitorului atunci când acestea au o pondere de risc 
inferioară celei a debitorului. 

Similar ca şi pentru colateral, şi în cazul compensării se stabilesc haircut-
uri. Astfel, expunerea obţinută după utilizarea unui contract de compensare 
este: 

( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]{ }∑ ∑∑ ∑ ×+++−= HfxEfxHsEsCEE ,0max*  
unde:  

E* - valoarea expunerii după procedura de diminuare a riscului; 
E – valoarea curentă a expunerii; 
He - haircut-ul aplicat expunerii respective; 
C – valoarea colateralului primit; 
Es – valoarea absolută a poziţiei nete într-un anumit titlu financiar; 
Hs - haircut-ul aplicat Es; 
Efx – valoarea absolută a poziţiei nete într-o monedă diferită faţă de 

moneda de compensare; 
Hfx - haircut-ul aplicat pentru reducerea riscului valutar. 
 
Ca o alternativă la abordarea standard şi la estimarea propriilor ponderi 

pentru colateral (abordarea avansată), băncile pot utiliza metoda VaR (Value-at-
Risk) pentru reflectarea volatilităţii expunerilor şi colateralului pentru 
contractele repo acoperite cu contracte bilaterale de compensare. 

Utilizarea metodei VaR este permisă numai băncilor ale căror modele 
interne de risc de piaţă le-au fost recunoscute de către autoritatea de 
supraveghere conform Amendamentului privind Riscul de Piaţă. Băncile care 
nu au primit o asemenea autorizare pot cere separat recomandarea de către 
instituţia de supraveghere a modelelor de risc de piaţă pentru tranzacţiile de tip 
repo. Aceste modele vor fi autorizate numai dacă banca poate dovedi calitatea 
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modelului folosit prin date privind testarea rezultatelor acestuia pe o perioadă 
de cel puţin un an. 

În acest context, expunerea pentru băncile care folosesc modele interne de 
risc de piaţă este: 

( ) ( )( )[ ]{ }VaReluluirezultatultormultiplicaCEE _mod_,0max* ×+−= ∑ ∑  
 

În calcularea cerinţelor de capital, băncile vor utiliza rezultatul metodei 
VaR aferent zilei lucrătoare anterioare. 

În privinţa garanţiilor şi contractelor derivate pe risc de credit, cerinţele 
operaţionale sunt cerinţele care trebuie îndeplinite: 

 acestea trebuie să fie o creanţă derivată asupra vânzătorului de 
protecţie şi trebuie să se refere explicit la expunerea (sau grupul de 
expuneri) specifică, astfel încât protecţia să fie clar definită şi 
inatacabilă; 

 contractul trebuie să fie irevocabil; 
 contractul nu trebuie să aibă nicio clauză care să specifice că 

vânzătorul de protecţie poate unilateral să renunţe la asigurarea 
protecţiei de risc de credit sau să majoreze costul asigurării protecţiei 
în cazul în care calitatea creditului se deteriorează; 

 contractul să fie necondiţionat; 
 contractul să nu aibă nicio clauză care să îi permită vânzătorului de 

protecţie să întârzie plata despăgubirii în cazul producerii 
evenimentului de credit. 

Dacă protecţia este denominată într-o altă valută, valoarea acesteia va fi 
redusă prin aplicarea unui haircut, după cum urmează: 

( )FXA HGG /1×=  
unde:  

G – valoarea nominală a protecţiei pentru riscul de credit; 
HFX – haircut-ul aplicat; 
GA – valoarea efectivă a garanţiei. 
 
În cazul în care există diferenţe de maturitate între instrumentul care 

asigură  protecţia pentru riscul de credit şi instrumentul de credit, valoarea 
protecţiei pentru riscul de credit va fi ajustată după cum urmează: 

25,0
25,0

−
−

×=
T
tPPa  

unde:  
Pa – valoarea protecţiei pentru risc de credit ajustată pentru diferenţe de 

maturitate; 
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P – valoarea protecţiei pentru risc de credit ajustată pentru orice haircut; 
t – min (T, maturitatea reziduală a contractului de protecţie) exprimată în 

ani; 
T – min (5, maturitatea reziduală a expunerii la risc de credit) exprimată 

în ani. 
 
b) Abordarea bazată pe rating-uri generate intern: 
 Metodologia bazată pe rating-uri interne de bază (foundation Internal 

Rating Based (IRB) approach), care permite unei bănci să utilizeze 
propriul sistem de rating, inclusiv utilizarea propriilor calcule privind 
probabilităţile de intrare în incapacitate de plată (PD), dar pierderile 
înregistrate atunci când contrapartida intră în incapacitate de plată 
(LGD) sunt furnizate de către instituţia de supraveghere. 

 Metodologia bazată pe rating-uri interne avansată (advanced IRB 
approach), în care băncile îşi calculează cerinţele de capital pe baza 
propriilor modele, validate de instituţia de supraveghere, inclusiv 
calculele privind probabilităţile de intrare în incapacitate de plată (PD) 
şi pierderile înregistrate atunci când contrapartida intră în incapacitate 
de plată (LGD). 

În ceea ce priveşte pilonul 1, acesta permite băncilor ca pentru calcularea 
riscului de credit să aleagă, aşa cum am arătat mai sus, dintre trei opţiuni, cu 
grade crescânde de sofisticare: abordarea standard, care utilizează rating-uri 
externe, şi două opţiuni bazate pe rating-uri interne: abordarea de bază şi 
abordarea avansată. Pentru ambele opţiuni, omologarea modelelor interne de 
acordare a rating-urilor trebuie să aibă aprobarea autorităţilor de supraveghere. 

Chiar în cadrul abordării standard există deosebiri semnificative faţă de 
Basel I. Cea mai importantă este cea privind penalizarea suplimentară pentru 
acordarea de credite entităţilor cu rating inferior. Astfel, dacă în cadrul Basel I 
cerinţa maximă de capital era de 100% din expunerea faţă de o anumită entitate, 
în cadrul Basel II pentru rating-urile sub B- ponderarea expunerilor se face cu 
150%, cu alte cuvinte, pentru fiecare expunere de 100 de unităţi monetare faţă 
de astfel de entităţi, instituţia de credit trebuie să dispună de 150 de unităţi de 
capital. În acest fel este descurajată expunerea instituţiilor de credit faţă de 
entităţi care prezintă un risc de credit ridicat. 

În cadrul abordărilor bazate pe rating-urile interne, instituţiile de credit 
utilizează indicatori precum probabilitatea de neplată (PD – probability of 
default) şi pierderea datorată neplăţii (LGD – loss given default) pentru a 
calcula necesarul de capital pentru fiecare categorie de rating acordată 
debitorilor săi. În cazul abordării de bază, LGD este stabilit de autoritatea de 
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supraveghere, în timp ce în cazul abordării avansate, LGD este determinat de 
către instituţia de credit, pe baza performanţelor istorice ale clienţilor săi. 

În ce priveşte riscul de piaţă, Basel II nu aduce noutăţi faţă de acordul 
precedent. Se menţin atât varianta standardizată, bazată pe elemente furnizate 
de autoritatea de supraveghere, cât şi cea bazată pe modelele interne, respectiv 
pe metoda VaR (Value-at-Risk). 

În sfârşit, aşa cum am arătat mai sus, noul acord prevede suplimentarea 
cerinţelor de capital pentru instituţiile de credit pentru acomodarea riscului 
operaţional. Acesta este definit ca pierderea potenţială derivând din deficienţe 
privind sistemele interne, activitatea umană şi şocuri externe. Şi în acest caz 
Basel II stabileşte trei abordări privind calculul cerinţelor minime de capital, 
respectiv: metoda indicatorului de bază, metoda standardizată şi metoda 
măsurătorilor interne avansate, cu grade progresive de complexitate. 

Pilonul 2 stabileşte principiile de bază pentru activitatea de supraveghere 
a implementării Basel II. Aceste principii sunt în linii mari următoarele:  

 evaluarea riscului constituie obligaţia instituţiei de credit; 
 activitatea de supraveghere trebuie să evalueze modelele interne ale 

instituţiei de credit, strategia de administrare a riscului şi modul de 
calcul al cerinţelor minime de capital;   

 în orice moment, instituţia de credit trebuie să deţină un nivel de 
capital peste nivelul cerinţelor minime. 

Autoritatea de supraveghere poate dispune oricând instituţiei de credit să 
îşi majoreze capitalul atunci când consideră că riscurile la care este expusă 
banca nu sunt acoperite în mod corespunzător de capitalul existent.  

Una dintre problemele considerate încă insuficient clarificate în legătură 
cu pilonul al doilea o constituie relaţia dintre autorităţile din ţara de origine şi 
cea de destinaţie a capitalului bancar (home – host country), cu alte cuvinte, 
problema relaţiei dintre autoritatea de supraveghere din ţara unde se află banca-
mamă şi cea din ţara unde se află subsidiara acesteia.  

Problema prezintă o importanţă cu atât mai actuală, cu cât o parte dintre 
statele din centrul şi estul Europei, printre care şi România, au sistemele 
bancare dominate de subsidiare ale unor bănci din vestul Europei. Esenţa 
acestei probleme este dată de asimetria mecanismului de transmitere a riscului. 
Astfel, eventualele dificultăţi majore cu care s-ar confrunta banca-mamă este 
foarte probabil că s-ar transmite rapid la subsidiară, în timp ce problemele unei 
subsidiare ar avea un impact mult mai redus asupra bancii-mamă, fie şi numai 
datorită puterii financiare diferite ale celor două entităţi.  

În aceste condiţii, este necesară clarificarea, pe de o parte, a întinderii 
schimburilor de informaţii între autorităţile de supraveghere home şi host, astfel 
încât autorităţile din ţara host să poată lua din timp măsuri de siguranţă în cazul 
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apariţiei de probleme majore la banca-mamă. Pe de altă parte, mai trebuie 
clarificat şi cui îi aparţine rolul de împrumutător de ultimă instanţă în cazul unei 
probleme induse de banca-mamă în subsidiarele sale din alte ţări. 

În ce priveşte pilonul 3, abordarea Basel este că disciplina de piaţă se 
realizează şi prin presiunea pe care jucătorii din piaţă – clienţii şi celelalte 
instituţii de credit – o pun asupra băncilor pentru o conduită prudentă privind 
administrarea riscului. Pentru ca această presiune să se poată manifesta, este 
necesară o transparenţă crescută.  

Din acest motiv, instituţiilor de credit li se cere să furnizeze atât 
autorităţilor de supraveghere, cât şi publicului larg informaţii detaliate, de 
natură calitativă şi cantitativă privind riscurile asumate, capitalul, precum şi 
politicile şi procedurile privind administrarea riscurilor. Cerinţele de furnizare a 
informaţiilor sunt cu atât mai extinse cu cât băncile în cauză utilizează 
abordările mai complexe privind riscul de credit şi cel operaţional. 

4. Concluzii 

Această metodă permite băncilor să-şi determine cerinţele de capital 
pentru diverse expuneri utilizându-şi propriile estimări pentru o parte sau toate 
componentele riscului. Acestea includ, aşa cum am mai amintit: 

 probabilitatea de neplată (PD – probability of default); 
 pierderea datorată intrării în incapacitate de plată a debitorului (LGD – 

loss given default); 
 expunerea în momentul intrării în incapacitate de plată a debitorului 

(EAD – exposure at default); 
 maturitatea efectivă a instrumentului de credit (M – effective maturity). 

Utilizarea metodologiei proprii de estimare a acestor componente ale 
riscului de credit face obiectul aprobării de către autoritatea de supraveghere, 
iar în anumite cazuri băncile vor trebui să folosească, pentru una sau mai multe 
dintre componentele riscului, valori furnizate de autoritatea de supraveghere. 

 
Note 

 
 (1) Conform Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, A Revised Framework, Bank of International 
Settlements, June 2004. 

(2)  (a) – ponderile sunt bazate pe rating-urile statului unde băncile îşi au sediul social. 
(3)  (b) – ponderile sunt stabilite pe baza rating-ului băncii. 
(4)  (c) – în paranteză sunt prezentate ponderile pentru creditele pe termen foarte scurt (mai mici 

de 3 luni). 
(5)  În conformitate cu Regulamentul BNR nr. 14 din 14.12.2006, privind tratamentul riscului de 
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credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard publicată 
în Monitorul Oficial nr. 1033bis din 27.12.2006. 

(6)  În conformitate cu Regulamentul BNR nr. 19 din 14.12.2006, privind tehnicile de diminuare 
a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1034bis din 27.12.2006.  
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