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Rezumat. După criza din 2008 sarcinile politicilor economice şi 

structura instituţiilor au trecut prin multe schimbări atât la nivelul 
economiei mondiale, cât şi la nivel european. În acest studiu vom analiza 
stabilitatea sistemului bancar, efectele intermedierii accelerate înainte de 
criză, efectele dezintermedierii accelerate după criză şi efectul lor asupra 
sistemului bancar. Cele mai importante metode utilizate în acest domeniu 
sunt cele legate de analiza politicilor economice cu influenţe asupra 
sectorului bancar adoptate în timpul crizei, pe de o parte, pe de altă 
parte, analiza indicatorilor cu privire la efectele crizei asupra sectorului 
bancar. 
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1. Introducere 
 
Criza din 2007 a infirmat unele elemente ale cadrului convenţional de 

gândire economică. Având în vedere faptul că ea a izbucnit într-un mediu 
economic caracterizat prin niveluri reduse ale inflaţiei, prin urmare nivelul 
redus al inflaţiei nu garantează în mod direct stabilitatea financiară. După cinci 
ani de la declanşarea crizei se dovedeşte faptul că curăţarea sistemului bancar 
de efectele negative ale crizei sau corectarea dezechilibrelor se dovedesc a fi 
mai costisitoare decât au crezut autorităţile competente. În aceste condiţii se 
pune întrebarea dacă băncile centrale pot fi scutite de responsabilitatea 
stabilităţii financiare, precum şi condiţiile în care băncile centrale pot conduce 
şi administra eficient un mandat extins atât de stabilitatea preţurilor, cât şi de 
stabilitatea financiară. 

Ca urmare a izbucnirii crizei economice globale, guvernele s-au 
confruntat cu o sarcină dublă. Pe de o parte, trebuia să asigure stabilitatea 
sistemului financiar prin modalitatea cea mai la îndemână, respectiv prin 
reglementare, pas pe care reglementatorii, guvernele, băncile centrale l-au făcut 
cu o anumită întârziere. Pe de altă parte, trebuia să stabilizeze costurile legate 
de băncile de importanţă sistemică. La izbucnirea crizei guvernele au contat pe 
o perioadă scurtă de timp a derulării crizei și astfel nu au ezitat să utilizeze 
fonduri publice pentru estomparea efectelor crizei. În acest sens, pentru 
stabilizarea sectorului bancar mai multe state au utilizat fonduri publice 
semnificative. Presiunea considerabilă asupra guvernelor s-a manifestat şi prin 
faptul că din sectorul bancar – declarat vinovat pentru declanşarea crizei 
economice globale – să scoată nu numai fondurile publice utilizate pentru 
stabilizarea sectorului bancar, dar să şi penalizeze acest sector pentru efectele 
negative induse în economie. Opinii prudente întăreau ideea creării din aceste 
venituri suplimentare a unui fond de tampon, care pe viitor, în cazul apariţiei 
unui declin economic, să realizeze salvarea băncilor prin utilizarea acestuia, 
reducând în acest fel vulnerabilitatea pieţelor financiare ale ţărilor mai puţin 
dezvoltate (ECB, 2010). 

Criza a scos în evidenţă necesitatea administrării stabilităţii financiare. 
Întrebarea este cum se poate realiza această stare într-un sistem bancar 
globalizat în care relaţia home-host a băncilor mamă şi filialelor este 
reglementată diferit de la ţară la ţară, de la continent la continent. 

Sarcinile politicilor economice şi structura instituţiilor au trecut prin 
multe schimbări atât la nivelul economiei mondiale, cât şi la nivel european. 
Analizând politica monetară, putem observa că – politici care influenţează în 
mod direct sistemul bancar – până în anul 2008 stabilitatea preţurilor a fost ţinta 
politicilor monetare în aproape cvasitotalitatea ţărilor, însă după 2009 în 
comunicarea băncilor centrale pe lângă stabilitatea preţurilor se pune accent pe 
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stabilitatea financiară şi pe crearea acelor instituţii care au un rol însemnat în 
reglementarea şi supravegherea macroprudenţială a sistemului bancar, 
cunoscând faptul că doar un sistem suficient de puternic va putea relua 
activităţile specifice – în special de creditare – fără de care repornirea creşterii 
economice va fi mult mai greoaie. 

În acest studiu vom analiza stabilitatea sistemului bancar, efectele 
intermedierii accelerate înainte de criză, efectele dezintermedierii accelerate 
după criză şi efectul lor asupra sistemului bancar. 

 
2. Crize bancare 
 
Conform lui Caprio, Klingebiel (2003) criza bancară apare atunci când 

capitalul băncii este epuizat. Astfel de crize cuprind de obicei falimente bancare 
de mari dimensiuni, fuga deponenţilor, nivelul ridicat al creditelor 
neperformante sau anumite acţiuni de urgenţă ale guvernului (Demirgüç-Kunt 
et al., 2006). 

Reinhart, Rogoff (2011a) disting două tipuri de crize bancare: crize 
bancare de tip I – sistemice (severe) şi crize bancare de tip II – dificultăţi 
financiare (mai puţin severe). Conform lui Reinhart, Rogoff (2011b) crizele 
bancare pot fi cauzate de două tipuri de evenimente. Primul eveniment este că 
există riscuri de retrageri masive de depozite care duc la închiderea, fuzionarea 
sau preluarea de către sectorul public a uneia sau mai multor instituţii financiare 
(în Venezuela în 1993 sau în Argentina în 2001). În al doilea caz nu există 
riscul de retrageri masive de depozite, iar închiderea, fuzionarea, preluarea sau 
asistenţa guvernamentală de scală largă a unei importante instituţii financiare va 
fi urmată de către alte instituţii financiare (în Tailanda de la 1996 până la 1997). 

Ştiind faptul că sistemul bancar este componenta semnificativă a 
sistemului financiar, iar stabilitatea financiară se referă la sistemul financiar şi 
stabilitatea financiară este un bun public (Schoenmaker, 2011), producătorul de 
bunuri nu poate exclude pe nimeni de la consumul bunului, iar consumul unuia 
nu poate exclude consumul altuia. Conform lui Schoenmaker (2011) întrebarea 
cheie este dacă guvernele pot produce în continuare acest bun public la nivel 
naţional în lumea pieţelor financiare globalizate de azi. 

Goodhart și Schoenmaker (2009) arată că deoarece stabilitatea financiară 
este gestionată în prezent la nivel naţional, recapitalizarea băncilor după criză 
din 2007 a fost suportată de guvernele naţionale. Costurile fiscale ale furnizării 
de lichiditate băncilor în criza  sunt semnificative (în condiţiile în care băncile 
au activităţi transfrontaliere). Calea preferată pentru rezolvarea unui faliment 
bancar este o soluţie a sectorului privat. Goodhart și Schoenmaker (2009) ajung 
la concluzia că utilizarea banilor publici ar trebui să fie luată în considerare 
numai în cazul în care beneficiile sociale (în formă de prevenire a unei crize 
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bancare mai profunde) depăşesc costurile de recapitalizare prin intermediul 
banilor contribuabililor.  

Criza sistemului bancar a apărut pe fondul acumulării unor vulnerabilităţi 
create de combinarea unui număr de condiţii favorizante (Goodfriend, 2000): 
dobânzi reale scăzute pe o perioadă relativ îndelungată, condiţii de creditare 
deosebit de favorabile, volatilitate scăzută pe pieţele financiare şi creşteri ale 
preţurilor activelor. Criza a scos în evidenţă vulnerabilitatea băncilor al căror 
model de afaceri depind un grad ridicat şi în mod excesiv de pieţele financiare 
securitizate, care în condiţii de stres din timpul crizei au dus la o evaluare 
nerealistă a riscurilor, a lichidităţii şi a concentrării poziţiilor, precum şi la 
incapacitatea de a anticipa o reducere dramatică în disponibilitatea finanţării 
garantate pentru a sprijini aceste active. 

Falimentul băncilor diferă de falimentul societăţilor nefinanciare datorită 
faptului că modul în care îşi colectează resursele puse la dispoziţia clienţilor 
pentru creditare diferă de societăţile nefinanciare, precum şi prin dezvoltarea 
obligaţiunilor securitizate, supravegherea băncilor şi rezoluţia falimentului 
diferă de cele ale societăţilor comerciale tradiţionale. Multe caracteristici ale 
băncilor diferite de cele ale societăţilor nefinanciare solicită proceduri diferite 
de soluţionare a falimentului. Conform lui Flannery (1994) substituirea de 
active creează probleme mult mai pronunţate pentru bănci decât pentru societăţi 
nefinanciare. Marinč și Vlahu (2012) atrag atenţia asupra soluţionării 
falimentelor bancare atât din prisma activelor, cât şi a pasivelor bancare. Ei 
precizează faptul că pe partea de active combinaţia activelor de substituire, 
opacitatea activelor bancare şi plasa de siguranţă creată de guverne prin 
acordare de subvenţii creează stimulente managerilor de bănci de a fi mai 
excesivi în asumarea deciziilor cu risc ridicat. Pe parte de pasive, furnizarea de 
lichidităţi prin depozite lichide creează probleme potenţiale de coordonare, cum 
ar fi funcţionarea zi de zi a băncii. În plus băncile sunt interconectate, iar 
falimentul unei bănci poate răspândi contagiunea prin întregul sistem financiar, 
instituind externalităţi negative importante. Caracteristicile sistemului bancar 
sunt legate de modalitatea de provizionare a lichidităţii, probleme de 
coordonare bancară, influenţa externalităţilor asupra riscului sistemic 
(contagiunea, erodarea încrederii publicului, impact asupra economiei reale, 
sistem de plată), importanţa pentru eficienţa ex-ante a operaţiunilor bancare, 
problema informaţiilor asimetrice, problema de substituire a activelor bancare, 
opacitatea operaţiunilor bancare, reglementările prudenţiale legate de necesarul 
de capital (reglementat prin Reglementările Basel II, respectiv Basel III), 
garantarea depozitelor, care au efect ex-post asupra eficienţei activităţii bancare. 

Archaya et al. (2011) scot în evidenţă problema existenţei pe o piaţă 
financiară globalizată a structurilor de reglementare şi de supraveghere 
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fragmentate, care conduc la probleme de coordonare şi pot întârzia intervenţia 
autorităţilor. 

Criza bancară a devenit subiect de preocupare pentru organismele 
internaţionale cel puţin pentru trei motive. În primul rând, ea a afectat întregul 
sistem financiar, iar vulnerabilităţile din sectorul bancar s-au dovedit de natură 
sistemică, influenţând şi celelalte componente ale sistemului financiar. În al 
doilea rând, criza a fost un eveniment de natură globală, pentru că a existat o 
contagiune prin intermediul relaţiilor financiare care se desfăşoară permanent şi 
aproape fără bariere din cauza liberalizării circulaţiei capitalurilor. În al treilea 
rând, oprirea contagiunii şi restructurarea sectorului financiar au contribuit la 
diminuarea perspectivelor de creştere economică pentru că au necesitat 
intervenţia autorităţilor publice. Intervenţia s-a făcut prin utilizarea fondurilor 
publice, ceea ce a determinat şi o scădere a veniturilor populaţiei, dar şi 
modificarea comportamentului de investire. 

 
3. Fazele crizei bancare 
 
BIS (2009) a publicat o analiză exhaustivă a fazelor crizei financiare care 

prin excelenţă reprezintă fazele crizei sectorului bancar. Criza sistemului bancar 
a avut cinci faze care s-au desfăşurat între iunie 2007 şi jumătatea anului 2009. 
În această perioadă criza a condus la pierderea încrederii în sistemul financiar 
global, deşi a afectat cu intensitate diferită economiile statelor dezvoltate şi ale 
celor emergente. Conform BIS (2009) criza bancară a avut următoarele cinci 
faze:  

 
3.1. Prima fază a crizei bancare (până în martie 2008) 
 
Criza sistemului bancar a debutat oficial pe 9 august 2007, când au apărut 

tensiuni pe piaţa monetară. La acea dată cea mai mare bancă comercială din 
Franţa, BNP Paribas, a anunţat că suspendă operaţiunile de răscumpărare a 
titlurilor care erau emise de trei dintre fondurile sale de investiţii. Aceste titluri 
aveau ca bază împrumuturile ipotecare subprime din SUA. Pentru deţinătorii de 
astfel de titluri aceasta însemna că trebuiau să caute în alt loc lichiditatea de 
care aveau nevoie. Pentru a nu distorsiona piaţa monetară, atât BCE, cât şi FED 
au făcut injecţii de lichiditate la cost zero pentru băncile care aveau nevoie de 
lichiditate. Băncile centrale au acţionat conform mandatului lor de 
împrumutători de ultimă instanţă pentru a preveni o situaţie de criză sistemică. 

Ceea ce nu se cunoştea la acel moment era amploarea titlurilor care aveau 
la bază împrumuturi ipotecare subprime şi care se găseau în portofoliile 
băncilor din lumea întreagă. Băncile au început să acumuleze pierderi 
importante în bilanţurile lor din cauza evaluării ca pierderi a unui număr în 
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creştere de credite subprime acordate de bănci prin obţinerea de lichiditate de 
pe pieţele monetare pe termen scurt. Prima victimă a lipsei de lichiditate a fost 
banca Bear Stearns, care a fost nevoită la mijlocul lunii martie 2008 să îşi 
anunţe public dificultăţile. Ea a fost salvată pe 16 martie 2008 prin preluarea de 
către JPMorgan Chase printr-o operaţiune înlesnită de negocierile conduse de 
autorităţile americane de la Trezorerie. Ca urmare a neîncrederii între bănci, 
volatilitatea a crescut la cote record, iar indicii asigurărilor contra riscului de 
intrare în incapacitate de plată (CDS) s-au situat peste mediile pe termen lung, 
crescând cu aproape 200 de puncte de bază în această fază a crizei (BIS, 2009). 

 
3.2. Faza a doua (mijlocul lui martie 2008 – mijlocul lui septembrie 2008) 
 
A doua fază a crizei bancare a fost marcată de înrăutăţirea situaţiei pe 

pieţele financiare prin aceea că investitorii au început să se teamă mai mult de 
problemele de solvabilitate ale băncilor decât de cele de lichiditate. Aceste 
temeri au avut la baza două motive. În primul rând, evoluţia economiei 
americane. Astfel, după salvarea băncii Bear Stearns nu au existat semne de 
revenire a economiei americane, dimpotrivă, recesiunea s-a adâncit. În al doilea 
rând, prelungirea recesiunii din SUA sugera o propagare a scăderii economice 
către celelalte economii dezvoltate. În aceste condiţii, previziunile cu privire la 
veniturile, profiturile şi falimentele din economie s-au înrăutăţit şi ca atare şi 
situaţia bilanţurilor băncilor, care aveau nevoi din ce în ce mai mari de fonduri 
pentru recapitalizare. 

Problemele sectorului financiar privat din SUA au început să se extindă şi 
către sectorul public. Astfel, criza financiară a debutat ca urmare a problemelor 
de evaluare a riscului din sectorul imobiliar american şi era normal ca cele două 
agenţii guvernamentale de finanţare a creditului imobiliar din SUA (Fannie 
Mae and Freddie Mac) să fie afectate de scăderea încrederii şi a creditării. 
Scăderea preţurilor locuinţelor, creşterea volatilităţii şi a costului creditului au 
dus la pierderi ale acţiunilor celor două instituţii, obligând guvernul american să 
intervină în iulie 2008 şi să cumpere acţiunile celor două entităţi, după ce preţul 
acestora scăzuse cu 70% comparativ cu sfârşitul primului trimestru din 2008. 
Nici această măsură nu a dus însă la revenirea încrederii în evoluţia pieţei 
imobiliare şi pe fondul creşterii pierderilor celor două instituţii, în septembrie 
2008, guvernul american a preluat controlul asupra celor două agenţii. 
Intervenţiile guvernului american pentru salvarea celor două agenţii 
guvernamentale nu au făcut decât să mărească suspiciunile cu privire la 
pierderile probabile şi incapacitatea de recapitalizare a băncilor, dar şi a 
companiilor de asigurări la nivel global. 
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3.3. Faza a treia (15 septembrie 2008 – sfârşitul lui octombrie 2008) 
 
Faza a treia a crizei reprezintă şi punctul ei culminant datorită 

falimentului băncii Lehman Brothers şi intrării sistemului bancar şi financiar 
global într-o spirală a neîncrederii, lipsei de lichiditate şi falimentelor, ceea ce a 
determinat în final acţiunile la nivel global nu numai ale băncilor centrale, ci şi 
ale guvernelor şi instituţiilor internaţionale de finanţare. 

Comportamentul băncilor la nivel global a fost de a păstra la dispoziţia lor 
cât mai multe active lichide, ceea ce a dus la exacerbarea neîncrederii între 
partenerii de afaceri şi la blocarea creditării. Ratele dobânzilor şi volatilitatea pe 
piaţa monetară au început să crească. Marile bănci de investiţii din SUA 
(Goldman Sachs şi Morgan Stanley) au obţinut permisiunea autorităţilor să 
revină la statutul de bănci universale. 

Efectele contagiunii la nivel global nu au întârziat să apară:  
 În Anglia autorităţile au fost nevoite să negocieze la sfârşitul lunii 

septembrie salvarea uneia dintre băncile specializate în credite 
ipotecare (HBOS) de către unul dintre concurenţii ei de pe piaţa locală. 
După acest moment, guvernul englez a fost nevoit să naţionalizeze o 
altă instituţie importantă de pe piaţa imobiliară, Bradfor & Bingley.  

 Guvernele din Belgia, Olanda şi Franţa au intervenit pentru ca banca 
transnaţională Fortis să nu dea faliment.  

 Multe economii emergente s-au confruntat cu atacuri speculative, cu 
dispariţia bruscă a creditului ieftin şi dificultăţi de refinanţare a datoriei 
publice. În aceste condiţii multe dintre aceste state au fost obligate să 
apeleze la programe de ajustare şi finanţare de la FMI. 

 
3.4. Faza a patra (sfârşitul lui octombrie 2008 – mijlocul lui martie 2009) 
 
După mijlocul lunii octombrie volatilitatea a scăzut. Motivele acestei 

calmări a pieţelor a fost intervenţia concomitentă a şase bănci centrale majore 
care au micşorat dobânzile de politică monetară, apoi de oferirea concomitentă 
de către aceleaşi bănci centrale a accesului la lichiditate şi de acţiunea 
concentrată a autorităţilor din SUA şi UE pentru recapitalizarea băncilor. Cu 
toate acestea problema incertitudinii şi a lipsei de încredere nu a fost rezolvată. 

Principala problemă care a afectat încrederea la nivelul economiei globale 
a fost perspectiva creşterii economice. Economia SUA se afla în recesiune din 
ultimul trimestru al anului 2007, iar în economiile dezvoltate din Europa se 
adâncea scăderea economică, fără ca economiile emergente să poată substitui 
cererea de consum din aceste state. Rezultatele economice ale anului 2008 au 
fost negative şi ca atare bursele au fost din nou în declin la începutul anului 
2009. În ciuda temerilor cu privire la declanşarea unui nou ciclu de neîncredere 



Provocările crizei asupra sistemului bancar 

	

11
	

11

şi falimente, această scădere a burselor a reprezentat de fapt o ajustare la noua 
realitate a micşorării valorii activelor şi performanţelor economiilor la nivel 
global. Intervenţia guvernelor din Germania şi SUA a fost necesară din nou în 
luna ianuarie 2009 pentru salvarea unor bănci mici. Aceste acţiuni nu au avut 
impact la nivel global. 

În lipsa semnelor de reluare a creşterii economice, în luna martie 2009 
volatilitatea a început din nou să crească pe pieţe, iar dobânzile pe piaţa 
monetară au început din nou să crească, fără însă să mai atingă nivelurile record 
din octombrie 2008. În această perioadă au existat două mari surse de 
incertitudine care au condus la reluarea creşterii volatilităţii. În primul rând, 
preţul acţiunilor băncilor de investiţii şi-a revenit mai repede decât cel pentru 
băncile universale reflectând eforturile de recapitalizare din perioada anterioară, 
ceea ce a dus la creşterea îngrijorării cu privire la sănătatea sectorului bancar şi 
posibilitatea unor noi intervenţii ale autorităţilor. În al doilea rând, însumarea 
cheltuielilor autorităţilor publice pentru salvarea sectorului bancar şi financiar şi 
a pierderilor potenţiale din lipsa reluării creşterii economice au determinat 
apariţia unor suspiciuni cu privire la sustenabilitatea finanţelor publice din 
statele dezvoltate. 

 
3.5. Faza a cincea (după mijlocul lunii martie 2009) 
 
Criza sistemului bancar a luat sfârşit în momentul în care atât 

vulnerabilităţile, cât şi incertitudinile se mutau din sectorul financiar către 
sectorul public şi creşterea economică. Au existat cel puţin doi factori care au 
marcat ieşirea din criza financiară după martie 2009. În primul rând, băncile 
centrale au oferit încredere întregului sector financiar prin anunţurile lor cu 
privire la extinderea tipurilor şi sumelor de active pe care erau pregătite să le 
cumpere. Aceste acţiuni conduceau la curăţarea bilanţurilor instituţiilor 
financiare şi la recâştigarea încrederii pe piaţa monetară. În al doilea rând, 
deciziile luate de G20 la Londra în aprilie 2009 se concentrau pe oferirea de 
fonduri suplimentare atât pentru FMI, cât şi pentru alte instituţii financiare 
internaţionale cu scopul primar de refacere a încrederii şi reducere a 
incertitudinii la nivel global. Pieţele au reacţionat la aceste veşti bune. 

În ciuda acestor veşti pozitive, indicatorii de volatilitate şi cei ai pieţei 
monetare nu au revenit la nivelurile din 2007, de dinaintea declanşării crizei 
financiare pentru că pieţele nu erau încă funcţionale. Chiar dacă intervenţia 
hotărâtă a autorităţilor naţionale şi a organismelor guvernamentale 
internaţionale a reuşit să oprească colapsul financiar, reformele structurale care 
asigură alocarea resurselor şi aşezarea preţurilor în concordanţă cu trendul lor 
pe termen lung de abia acum începeau.  
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4. Analiza politicilor economice adoptate în timpul crizei cu influenţe 
asupra sectorului bancar 

 
Criza financiară şi persistenţa recesiunii economice au forţat autorităţile – 

atât băncile centrale, cât şi guvernele – să-şi modifice obiectivele şi 
instrumentele, intervenind pentru a încerca întâi stoparea declinului din sectorul 
financiar şi apoi pentru a sprijini restructurarea economică. Majoritatea acestor 
intervenţii în economie au fost măsuri excepţionale cu instrumente neortodoxe 
şi succesiunea lor rapidă necesită explicarea şi clasificarea lor pentru o mai 
bună înţelegere. 

Băncile centrale prin politica monetară au fost implicate în combaterea 
crizei financiare încă de la debutul acesteia, însă la momentul intrării în faza a 
cincea a crizei, băncile centrale au rămas descoperite în ceea ce priveşte 
eficienţa politicilor lor. Etapa cea mai acută în activitatea băncilor centrale şi în 
ceea ce priveşte inovarea în materie de politică şi instrumente monetare a fost 
anul 2008. La declanşarea crizei financiare băncile centrale aveau un mediu 
macroeconomic relativ stabil, cu creştere economică pe fond de inflaţie mică, 
dar cu dezechilibre externe. Debutul crizei şi intrarea SUA în recesiune la 
sfârşitul anului 2007 au schimbat cadrul macroeconomic de acţiune al băncilor 
centrale. Un prim moment dificil a fost cel din mijlocul anului 2008 când pe 
fondul încetinirii creşterii economice inflaţia a început să crească peste nivelul 
ţintit sau prognozat. Falimentul Lehman Brothers şi înrăutăţirea prognozelor cu 
privire la evoluţia economiei au determinat băncile centrale să reducă rata 
dobânzii, chiar dacă în prima parte a anului ezitaseră să facă acest pas din cauza 
persistenţei nivelului înalt al preţurilor de consum. La finalul fazei a cincea a 
crizei financiare, rata dobânzii de politica monetară era aproape de 0% în SUA, 
Japonia, Anglia, Canada, Suedia şi Elveţia. Zona euro a mărit rata dobânzii de 
politica monetară în iulie 2008 cu 25 de puncte de bază ca răspuns la creşterea 
preţurilor de consum. Apoi, din octombrie 2008 până în mai 2009, Banca 
Centrală Europeană (BCE) a redus treptat rata dobânzii până la 1%, nivel care a 
fost păstrat până în 2011, după cum se poate observa în figura 1. 
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Notă: Ratele dobânzii de politică monetară: FDTR Index (Federal Funds Target Rate) în SUA, 
EURR002W Index în zona euro, UKBRBASE Index în Anglia, SZLTTR Index în Elveţia, 
BOJDTR Index în Japonia. 
Sursa: Bloomberg. 

 
Figura 1. Evoluţia ratelor dobânzii de politică monetară  

în perioada martie 2006-decembrie 2012 
 
În economiile emergente, unde exista pericolul unor atacuri speculative 

pe cursul de schimb, utilizarea imediată a scăderii ratei dobânzii de politică 
monetară pentru combaterea crizei nu a putut fi pusă în practică, ci a trebuit 
aşteptat până la calmarea tensiunilor de pe pieţele valutare. 

Primul impuls către inovarea în domeniul politicii monetare a fost 
rezultatul atingerii limitei de eficienţă a ratei dobânzii de politică monetară, în 
momentul în care ea a fost adusă în vecinătatea nivelului de 0%. În principiu, 
băncile centrale au încercat să îşi folosească operaţiunile de management al 
lichidităţii(1), ceea ce se numeşte în general bilanţul băncii centrale, pentru a 
creşte eficienţa politicii monetare. BIS( 2009) a realizat o clasificare pe trei 
categorii a acestor operaţiuni cu bilanţul băncii centrale în funcţie de relaţia 
dintre operaţiuni şi obiectivele lor. Astfel, prima categorie de operaţiuni are în 
vedere păstrarea legăturii între rata dobânzii pe piaţa monetară pe termen foarte 
scurt (de obicei overnight) şi rata dobânzii de politică monetară. Acest tip de 
operaţiune este mai puţin legat de bilanţul băncii centrale, dar s-au realizat 
inovaţii şi pe acest segment pentru a încuraja utilizarea resurselor băncii 
centrale. Cele mai active bănci centrale pe această categorie de operaţiuni au 
fost cele din SUA şi Anglia, urmate îndeaproape de cele din zona euro şi 
Japonia. Cea mai puţin activă pe aceasta categorie de operaţiuni a fost banca 
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centrală din Elveţia. A doua categorie de operaţiuni a fost îndreptată spre 
influenţarea în sensul facilitării condiţiilor de funcţionare a pieţei monetare 
interbancare. Pe acest segment de operaţiuni, care este tipic pentru utilizarea 
bilanţului băncilor centrale, s-au concentrat cele mai multe dintre instituţiile 
emitente. Totuşi, trebuie menţionat că şi pe această categorie banca centrală din 
Elveţia a făcut cele mai puţine tipuri de operaţiuni. A treia categorie de 
operaţiuni a avut ca scop influenţarea condiţiilor de creditare şi a pieţei 
financiare în general. În această categorie, care se încadrează în utilizarea 
bilanţului băncii centrale, banca centrală din SUA a introdus cele mai multe 
inovaţii (atât în ceea ce priveşte modul de finanţare al operaţiunilor, tipul 
operaţiunii, cât şi al colateralului eligibil). Cu toate acestea, cele mai multe 
instrumente folosite în această categorie s-au înregistrat la banca centrală din 
Japonia, care a venit şi ea cu câteva inovaţii.  

Cea mai activă bancă centrală din punctul de vedere al instrumentelor 
folosite a fost cea din Anglia, urmată la mică distanţă de cea din SUA, cu 
precizarea că banca centrală din SUA a venit cu cea mai mare parte a 
inovaţiilor. Banca centrală care a folosit cel mai mic număr de instrumente şi a 
evitat utilizarea operaţiunilor care implicau bilanţul său a fost cea din Elveţia. 
Astfel, banca centrală a Elveţiei a folosit şi cele mai puţine inovaţii în ceea ce 
priveşte operaţiunile sale de management al lichidităţii. 

Al doilea impuls pentru inovare în ceea ce priveşte activitatea băncilor 
centrale a fost determinat de contagiunea vulnerabilităţilor din sectorul 
financiar şi manifestarea nevoii de acţiuni concentrate a principalelor bănci 
centrale ale căror monede sunt rezerve la nivel internaţional. În această 
categorie de inovare au fost două tipuri de măsuri luate de băncile centrale în 
comun: 

 măsuri de lichiditate, care au constat în acordarea de linii de lichiditate 
prin swap; 

 măsuri de facilitare a creditării prin reducerea concomitentă a ratei 
dobânzii de politică monetară. 

Măsurile de lichiditate au fost utilizate în septembrie şi octombrie 2008 de 
către cele cinci bănci centrale ale căror monede sunt rezerve la nivel 
internaţional. Reducerea concomitentă a ratei dobânzii de politică monetară s-a 
făcut tot în faza a treia a crizei, în octombrie 2008, punând la dispoziţia 
sistemului bancar prin aceasta măsură lichiditate necesară.  

În paralel, putem observa creşterea semnificativă a activelor băncilor 
centrale începând din septembrie 2008 pe fondul măsurilor luate conform celor 
prezentate mai sus. În figura 2 este prezentată rata de creştere a activelor 
băncilor centrale. 
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Notă: Pentru a elimina efectul schimbării cursului de schimb valutar, schimbările 
procentuale ale depozitelor bancare sunt calculate pe baza datelor în monede naţionale. 
Sursa: Datastream. 

 
Figura 2. Rata de creştere a activelor băncilor centrale (05.01.2007=100%) 

 
Multiplicarea activelor are efect asupra sistemului bancar şi va influenţa 

în viitor refacerea sistemului bancar. Ritmul de creştere al activelor băncilor 
centrale în această perioadă susţine politica monetară laxă, aşa-numita 
neortodoxă, de punere la dispoziţie a băncilor a aşa-numitelor easy money. 

Gradul de îndatorare pe termen scurt este un indicator al aspectelor 
internaţionale ale crizei bancare. Datele statistice ale BIS privind pieţele 
bancare şi ale titlurilor de valoare (acţiuni şi obligaţiuni) internaţionale pot fi 
folosite pentru a estima amploarea scăderii îndatorării internaţionale pe termen 
scurt. Conform metodologiei prezentate de către Moessner şi Allen (2011) 
gradul internaţional de îndatorare pe termen scurt este suma depozitelor 
băncilor internaţionale şi a creanţelor internaţionale securitizate restante cu o 
maturitate până la un an. În figura următoare este prezentată evoluţia datoriilor 
internaţionale pe termen scurt trimestrial şi schimbarea trimestrială ale acestora 
în perioada dintre trimestrul întâi 2007 şi trimestrul al doilea 2012.  
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Sursa: Calcule proprii pa baza datelor BIS. 

 
Figura 3. Evoluţia datoriilor internaţionale pe termen scurt în perioada dintre trimestrul întâi 

2007 şi trimestrul al doilea 2012 (în miliarde USD) 
 
După cum se poate observa în graficul anterior, cea mai bruscă scădere a 

datoriilor internaţionale pe termen scurt a fost în perioada 2008-2009. Conform 
Moessner și Allen (2011) scăderea a fost mult mai puţin severă în perioada 
2008-2009, decât în 1931. 

Activitatea bancară internaţională, măsurată prin gradul de îndatorarea 
internaţională pe termen scurt, este numai o parte a activităţii bancare. Volumul 
total al depozitelor este un alt indicator al crizei. În această perioadă depozitele 
la băncile din cele mai importante state au evoluat diferit, cum se poate observa 
în tabelul următor. Pentru a elimina efectul schimbării cursului de schimb 
valutar, schimbările procentuale ale depozitelor bancare sunt calculate pe baza 
datelor în monede naţionale. 

 
Tabelul 1 

Evoluţia depozitelor bancare în perioada crizei financiare  

Ţara 
Depozite totale la sfârşitul 

lui 2007 
(miliarde USD) 

Schimbarea procentuală 
a depozitelor bancare  
(sept. 2007-aug. 2008) 

Schimbarea procentuală  
a depozitelor bancare  
(sept. 2008-aug. 2009) 

SUA 6.714 +7,8 (a) +9,3 (b) 
Zona euro 13.209 +0,5 -0,6 
Anglia 11.063 +3,2 -6,5 
Elveţia 1.155 -9,7 -1,1 
Japonia 4.956 +2,0 +1,6 

Notă: (a) de la 29 august 2007 până la 27 august 2008; (b) de la 27 august 2008 până la 26 
august 2009. 
Sursa: Moessner, Allen (2011). 
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După cum se poate observa în tabelul de mai sus, depozitele au scăzut în 
perioada septembrie 2007 – august 2008 în Elveţia, iar în perioada septembrie 
2008 – august 2009 în zona euro, în Anglia şi în Elveţia. În SUA rata de 
creştere a depozitelor a fost mai mare după falimentul Lehman Brothers, decât 
în anul precedent.  

În cursul celei de a patra faze a crizei sistemului bancar, a devenit din ce 
în ce mai evident că măsurile de politică monetară nu pot să asigure pe cont 
propriu stoparea declinului activităţii economice şi reluarea creşterii economice. 
În plus, guvernele interveniseră deja pentru salvarea sistemului bancar şi 
financiar, în general, dar chiar şi aşa nu exista încrederea că activitatea 
economică va reveni pe creştere. În aceste condiţii, la finalul celei de a cincea 
faze a crizei financiare aproape toate statele membre ale OECD anunţaseră 
adoptarea unor pachete de măsuri fiscale pentru stimularea reluării activităţii 
economice. Economia SUA a fost prima (exceptând Japonia) care a recurs la 
astfel de măsuri fiscale şi în plus a pus la punct cel mai mare astfel de pachet de 
măsuri(2% din PIB pentru 2009 şi 2010).  

Prin recurgerea la aceste măsuri fiscale de stimulare a activităţii 
economice, autorităţile naţionale au realizat o inovaţie în materie de politică 
fiscală pentru că s-a acceptat implicit un nivel mult mai mare al deficitului 
bugetar decât cel care ar fi fost posibil de finanţat în condiţii normale de 
funcţionare a economiei şi a pieţelor financiare. În plus, există şi un impact pe 
termen mediu al acestei decizii, pentru că a crescut implicit şi nivelul datoriei 
publice. 

Intervenţiile pentru salvarea şi apoi refacerea încrederii în sectorul 
financiar s-au desfăşurat în primele trei faze ale crizei. În primele două faze ale 
crizei principala contribuţie la salvarea şi împiedicarea unei stopări a activităţii 
sectorului financiar, şi mai ales bancar, a venit din partea băncilor centrale. În 
faza a treia a crizei a fost necesară intervenţia guvernelor care au recurs la 
injecţie de fonduri sub forma capitalizării pentru a reface încrederea în 
capacitatea sistemului bancar şi financiar, în general de a contribui la alocarea 
resurselor în economie.  

Între luna septembrie şi octombrie 2008 autorităţile guvernamentale la 
nivel global au schimbat tactica în ceea ce priveşte sectorul bancar şi financiar 
şi au trecut de la salvarea caz cu caz a unor entităţi de importanţă sistemică (aici 
se detaşează net cazuistica din SUA) la pachete de salvare care priveau întregul 
sector financiar dintr-o ţară. Astfel de a măsuri aveau în vedere combaterea 
principalelor riscuri la adresa sistemului financiar: 

 pentru stoparea transformării problemelor de lichiditate în probleme de 
solvabilitate, guvernele au optat pentru interzicerea vânzării în marjă a 
acţiunilor băncilor şi entităţilor din sistemul financiar; 
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 pentru evitarea problemelor de solvabilitate s-a optat pentru 
recapitalizarea băncilor; 

 pentru rezolvarea problemelor legate de calitatea îndoielnică a multor 
active din bilanţurile băncilor, guvernele au recurs la cumpărarea de 
astfel de active sau/şi la oferirea de garanţii şi asigurări pentru pierderi 
mari determinate de anumite portofolii ale unor instituţii; 

 pentru evitarea contagiunii, guvernele au recurs la garantarea 
depozitelor şi la naţionalizarea unor bănci cu pierderi. 

Măsurile pentru refacerea încrederii în sectorul bancar, măsuri luate de 
autorităţile guvernamentale la nivel global, au fost clasificate de către BIS 
(2009) în şapte categorii (garantarea depozitelor, interzicerea vânzării în marjă, 
recapitalizare, garantarea datoriilor, garantarea unor active, cumpărarea de 
active, naţionalizarea). În cazul celor opt state ale căror bănci aveau la 
momentul crizei cea mai mare pondere în sistemul bancar mondial (Australia, 
Elveţia, Germania, Franţa, Anglia, Italia, Japonia, Olanda, SUA), trei dintre 
aceste măsuri au fost utilizate de toate guvernele. Cele trei măsuri sunt 
interzicerea vânzării în marjă, recapitalizarea şi garantarea datoriilor. Pe locul al 
doilea ca frecvenţă a utilizării se află garantarea depozitelor şi cumpărarea de 
active. Este interesant de semnalat că Japonia a ales să nu recurgă la garantarea 
depozitelor, iar Elveţia a apelat doar la trei dintre cele şapte categorii de măsuri 
(tabelul 2). 

Tabelul 2 
Măsuri pentru refacerea încrederii în sistemul financiar 

 Australia Elveţia Germania Franţa Anglia Italia Japonia Olanda SUA 
Garantarea 
depozitelor 

√ √ √ √ √ √  √ √ 

Interzicerea 
vânzării în marjă 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Recapitalizări  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Garantarea 
datoriilor 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Garantarea unor 
active 

    √   √ √ 

Cumpărarea de 
active 

√ √ √  √  √  √ 

Naţionalizarea   √ √ √ √ 
Notă: Datele se referă la informaţiile până la sfârşitul lunii aprilie 2009. 
Sursa: BIS (2009):103. 

 
Criza financiară a dezvăluit faptul că perioada lungă de condiţii 

macroeconomice lipsite de riscuri a dus la dezvoltarea unui model de afaceri în 
sectorul financiar mult mai puţin competitiv în comparaţie cu modelele similare 
din alte sectoare ale economiei. Analiza făcută de BIS (2010) are în vedere trei 
elemente pentru caracterizarea competitivităţii între sectoare: 
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 performanţa, sub aspectul profitabilităţii; 
 importanţa pentru stabilitatea economiei, sub aspectul ponderii în total 

PIB; 
 alocarea resurselor la nivel global, sub aspectul extinderii activităţii la 

nivel internaţional. 
Sistemul financiar are ca principală funcţie alocarea resurselor de 

finanţare, iar limitele activităţii sale sunt date de capacitatea de management al 
riscului şi al îndatorării. Analiza BIS (2010) pe baza datelor financiare ale 
tuturor sectoarelor economice la nivel global pentru perioada 1995-2009 arată 
că sectorul financiar a reuşit să obţină performanţă, definită ca profitabilitate, 
comparabilă cu cea a celorlalte sectoare ale economiei. Evoluţia ratei 
rentabilităţii capitalului propriu în diferite sectoare ale economiei la nivel global 
se poate urmări în tabelul 3.  

 
Tabelul 3 

Rata rentabilităţii capitalului propriu în diferite sectoare ale economiei la nivel global 
 1995 – 2009 1995 – 2000 2001-2007 2008-2009 
Sectorul bancar 12,2 13,3 12,8 3,2 
Sectorul financiar nebancar 11,2 12,3 11,4 5,4 
Sectorul nefinanciar 11,7 10,9 12,8 9,8 
Energie 14,2 10,8 18,6 10,1 
Industrie 10,4 8,3 11,5 11,0 
Tehnologia informaţiei 12,8 15,1 12,8 10,3 
Utilităţi 10,8 9,3 11,6 11,9 

Sursa: BIS (2010), p. 75. 
 
Totuşi, există două probleme. Pe de o parte, sectorul financiar a reuşit să 

obţină rezultate la fel de bune cu celelalte sectoare ale economiei doar în 
perioada de boom economic şi într-un mediu cu dobânzi şi inflaţie scăzute. Pe 
de altă parte, sectorul financiar a reuşit să obţină aceste rezultate numai prin 
îndatorarea sa la un nivel de 5 – 6 ori mai mari decât în cazul celorlalte sectoare 
economice şi pentru întreaga perioadă analizată. În aceste condiţii, devine 
evident că actualul model de afaceri din sectorul financiar consumă mult prea 
multe resurse care ar putea fi folosite de alte sectoare într-un mod mai eficient. 
În plus, utilizarea resurselor de către alte sectoare pare să determine şi un nivel 
mai mic al riscului, decât ceea ce rezultă din sectorul financiar – bancar. 

O parte mare din riscul crescut asociat sectorului financiar – bancar, şi ca 
atare din vulnerabilitatea pe care acesta o induce în întregul sistem economic, 
vine din concentrarea acestui sector, cel puţin după anii 1990, pe finanţarea din 
resurse financiare pe termen scurt (folosirea excesivă a instrumentelor pieţei 
monetare). Această evoluţie a fost în parte încurajată de modificările în 
activitatea băncilor centrale care s-au orientat pe utilizarea managementului 
lichidităţii ca principal instrument al politicii monetare. Însă în loc ca activitatea 
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băncilor centrale să acomodeze nevoile pieţei monetare, nevoi care reprezentau 
de fapt cererea venită prin intermediul băncilor comerciale dinspre economia 
reală, s-a ajuns în situaţia în care băncile centrale au devenit captive ale nevoii 
de lichiditate a pieţei monetare, care încercă să creeze profit suplimentar prin 
arbitraj la nivel global pe pieţele monetare ale altor economii. 

Economia la nivel global a crescut accelerat după 1989. Această creştere 
a fost în parte şi rezultatul unor modificări structurale la nivelul sectorului 
financiar. Astfel, o importanţă covârşitoare au avut-o liberalizarea circulaţiei 
capitalurilor şi funcţionarea fără întrerupere a burselor la nivel global. Aceste 
modificări nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat progresele tehnologice din 
domeniul tehnologiei comunicaţiilor şi al informaticii. 

Conform BIS (2010), ponderea valorii adăugate realizate în sectorul 
financiar comparativ cu totalul valorii adăugate din SUA sau din statele 
fondatoarea ale UE s-a dublat în perioada dintre 1980 şi 2009. Astfel, în SUA 
ponderea valorii adăugate a sectorului financiar a crescut de la 5% în 1980 până 
la 8% în 2009. În acelaşi timp, în Australia ponderea a crescut de la 3% la 9%. 
Creşterea importanţei sectorului financiar în totalul economiilor naţionale a 
însemnat şi redirecţionarea unor resurse financiare dinspre alte sectoare ale 
economiei către sectorul financiar care se afla pe un trend de dezvoltare. În 
aceste condiţii, ponderea capitalizării sectorului financiar relativ la capitalizarea 
totală a crescut şi mai mult. Această creştere a fost mai mare în economiile cu o 
rată mare de inovare financiară. Astfel, ponderea capitalizării sectorului 
financiar din Germania a crescut de la 20% în anii ‘70 până la peste 30% în anii 
’90, în timp ce în SUA, ponderea capitalizării în acelaşi interval a crescut de la 
5% la 20%. O explicaţie este necesară cu privire la nivelul mai mare al ponderii 
capitalizării în Germania comparativ cu SUA. Motivul principal este legat de 
diferenţele în ceea ce priveşte atragerea resurselor pentru finanţarea activităţii 
economice. Dacă în SUA predomina modelul finanţării pe piaţa de capital, în 
Europa continentală şi în special în Germania, modelul prevalent este cel al 
cooperării cu băncile comerciale care au resurse din economisirile plasate la ele 
de populaţie. 

 
5. Evoluţia postcriză a sectorului bancar 
 
Evoluţia cotaţiei acţiunilor băncilor comerciale (figura 4) la nivel global 

în 2012 arată că pieţele nu au încă încredere că sectorul bancar şi cel financiar 
şi-au rezolvat problemele şi există încă incertitudine exprimată în creşterea 
volatilităţii şi a CDS-urilor.  
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Notă: Raport la indicele capitalului propriu în sens larg; medii trimestriale, media anului 2003 = 100. 
Sursa: BIS (2012), p. 65. 

 
Figura 4. Evoluţia preţului relativ al capitalului propriu al băncilor  

(în puncte procentuale de bază) 
 
Din punctul de vedere al organismelor internaţionale implicate în 

reconfigurarea cadrului de reglementare a activităţii băncilor şi a sectorului 
financiar (G20, FMI, BIS, Consiliul pentru Stabilitate Financiară) există două 
probleme pe care agenţiile de reglementare şi supraveghere la nivel naţional şi 
internaţional trebuie să le rezolve. Prima se referă la refacerea solidităţii 
sectorului bancar, ceea ce trebuie să fie un obiectiv pe termen scurt/mediu. 
Acest obiectiv trebuie realizat prin intermediul recapitalizării, care să acopere şi 
eventualele datorii şi pierderi nerecunoscute până acum. În al doilea rând, pe 
termen lung cadrul de reglementare trebuie modificat, astfel încât noul model 
de afaceri al băncilor să satisfacă trei condiţii: 

 să genereze un flux sustenabil de profituri, 
 să reducă dependenţa băncilor de ajutorul autorităţilor; 
 să micşoreze riscul de contagiune la nivel internaţional.  
Conform analizei BIS (2012), din punctul de vedere al investitorilor şi 

burselor, criza în sectorul bancar încă nu era încheiată în anul 2012. Această 
concluzie rezultă din faptul că preţul acţiunilor băncilor nu s-a îmbunătăţit 
comparativ cu finalul anului 2008. Mai mult, nivelul CDS-urilor pentru acest 
sector a început din nou să crească în 2012, în special în zona euro, după cum 
arată şi figura următoare. 
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Sursa: BIS (2012), p. 65. 

 
Figura 5. Evoluţia spreadului CDS-urilor  

 
Criza sistemului bancar nu ar fi avut consecinţele cunoscute dacă băncile 

comerciale ar fi fost mai bine capitalizate şi dacă ar fi avut la dispoziţie rezerve 
de lichiditate. Este evident că lichiditatea insuficientă s-a aflat în parte la 
originea problemelor de solvabilitate ale unor bănci. Însă tot atât de adevărat 
este şi că riscul de lichiditate este inerent activităţii bancare(2). Din punctul de 
vedere al corectării poziţiei de lichiditate a băncilor în perioada de după criza 
financiară, lucrurile nu s-au îmbunătăţit foarte mult. Conform BIS (2012), 
băncile din zona euro sunt în situaţia cea mai fragilă la nivelul economiilor 
dezvoltate. Motivul este că aceste bănci continuă să îşi bazeze finanţarea 
activităţii pe resurse care nu sunt sigure în condiţii de criză, aşa cum s-a 
întâmplat şi în perioada anterioară. Astfel, raportul între credite (foarte puţin 
lichide) şi depozite (stabile) se situa la nivelul anului 2012 în jurul valorii 
130%, nivel care a fost atins la debutul crizei şi care nu s-a modificat 
semnificativ de atunci. În schimb, experienţa din SUA, economiile emergente şi 
Japonia este diferită pentru că aici băncile comerciale şi-au diversificat sursele 
de lichiditate, astfel încât în perioada 2009-2012 raportul credite/depozite în 
SUA a scăzut de la 90% la 70%.  

Poziţia relativ fragilă a băncilor din zona euro în ceea ce priveşte 
lichiditatea este şi mai elocventă dacă se are în vedere accesul la rata finanţării 
stabile (definită ca procent al depozitelor şi finanţărilor pe termen lung în total 
fonduri). Din acest punct de vedere, băncile europene au înregistrat o scădere a 
ratei în perioada 2009-2012 de la un nivel de 60% la 55%. În aceeaşi perioadă, 
în SUA nivelul ratei s-a menţinut în jurul valorii 75%, după ce înregistrase în 
perioada 2008-2010 o creştere semnificativă de la 60% la 75%. Băncile 
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comerciale vor fi obligate să ajungă la un nivel de acces la lichiditate 
semnificativ îmbunătăţit prin reducerea dezechilibrelor pe maturităţi, prin 
creşterea activelor lichide şi a finanţărilor pe termen lung.  

Eforturile pentru recapitalizarea băncilor au fost mult mai productive decât 
cele pentru îmbunătăţirea condiţiilor lor de lichiditate. Astfel, rata capitalurilor 
proprii în total active a crescut cu 20% în cazul marilor bănci din Europa în 
perioada 2008-2011, în timp ce în SUA această rată a crescut cu 33%, iar în 
Japonia cu 15%. Metoda de creştere a acestei rate a fost diferită. Astfel, conform 
BIS (2012), băncile din Japonia au efectuat modificări în ambii termeni ai relaţiei 
pentru că, deşi în perioada amintită au avut o mărire a capitalului de 60%, şi 
bilanţul lor a crescut. În SUA creşterea capitalului propriu a fost însoţită de o 
creştere şi mai mică a activelor, ceea ce a condus la rata de 33%, iar în cazul 
băncilor din Europa capitalizarea destul de mică s-a făcut pe fondul unei scăderi a 
activelor, ceea ce a dus la o îmbunătăţire destul de importantă a ratei. 

Recapitalizarea tuturor băncilor mari în aceeaşi perioadă este o provocare 
importantă pentru economia globală, pentru că ea poate avea efecte adverse 
asupra celorlalte sectoare prin reorientarea capitalurilor şi scăderea profiturilor. 
Pentru a evita blocajele la nivelul investiţiilor de capital, CBSB a recomandat 
utilizarea de instrumente de recapitalizare care nu îi afectează pe deponenţi şi 
plătitorii de impozite în cazul falimentului băncii, pentru că permit absorbţia 
pierderii, sau care se transformă în acţiuni atunci când o bancă are probleme. 

 
Concluzii 
 
Recapitalizarea băncilor este o măsură care se adresează termenului 

mediu şi lung, dar supraveghetorii internaţionali reclamă începerea unor 
demersuri care să contribuie imediat la refacerea încrederii în sistemul bancar. 
Din punctul de vedere al încrederii între bănci pe piaţa monetară cel mai mult 
par să sufere relaţiile interbancare din zona euro.  

Refacerea încrederii în sectorul bancar şi a încrederii între bănci pe piaţa 
monetară depinde de cel puţin patru factori (BIS, 2012): 

 În primul rând, este necesar ca riscul de credit din bilanţuri să fie 
redus. În condiţiile actuale în care guvernele din ţările dezvoltate sunt 
supraîndatorate, obligaţiunile suverane deţinute de bănci sunt o sursă 
de creştere a riscului de credit. Astfel, reducerea deţinerilor de astfel de 
active poate contribui la recâştigarea încrederii în sănătatea sectorului 
bancar.  

 În al doilea rând, metodele interne de rating ale creditelor folosite de 
bănci sunt opace şi nu contribuie la scăderea nivelului de suspiciune pe 
piaţa interbancară cu privire la calitatea activelor deţinute de bănci. 
Pericolul care pândeşte însă prin perpetuarea opacităţii acestor modele 
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este că la orice semne de vulnerabilitate în sectorul bancar să asistăm 
din nou la o criză de lichiditate şi apoi la revenirea problemelor de 
solvabilitate.  

 În al treilea rând, este necesară recunoaşterea şi punerea în bilanţ a 
tuturor pierderilor astfel încât sprijinul autorităţilor publice să poate fi 
eficient. Această eficienţă, aşa cum a rezultat din succesul 
restructurării băncilor din nordul Europei după criza financiară din anii 
'90, se traduce prin folosirea spaţiului fiscal disponibil pentru absorbţia 
tuturor pierderilor din sectorul financiar şi revenirea băncilor la 
bilanţuri credibile, curăţate de pierderi şi active îndoielnice. 

 Nu în ultimul rând, pentru clienţii băncilor credibilitatea băncilor 
depinde şi de asumarea răspunderii pentru activitatea băncilor de către 
acţionari. Cu alte cuvinte, scăderea incertitudinii cu privire la sectorul 
bancar este corelată cu suportarea costurilor pentru pierderile din 
sectorul bancar de către acţionarii acestora.  

În urma crizei sistemului bancar, mediul financiar la nivel internaţional s-
a modificat, fie şi numai pentru faptul că au intervenit noi reglementări. 
Conform (BIS, 2012), pe termen lung băncile comerciale se vor confrunta cel 
puţin cu trei provocări: retragerea ajutoarelor oferite de către guverne, nevoia de 
a scădea costurile de operare şi recalibrarea activităţii la nivel internaţional. 

Retragerea sprijinului acordat de guverne sectorului bancar va însemna în 
primul rând că băncile comerciale vor fi nevoite să îşi găsească singure noi 
metode de creştere a capitalizării. În timpul crizei financiare, cerinţele de capital 
au fost modificate de două ori, astfel încât băncile vor fi nevoite să îşi procure 
capital suplimentar, conform noilor cerinţe Basel III. 

Retragerea sprijinului din partea autorităţilor şi necesitatea de a mări 
capitalul va obliga băncile să-şi taie costurile de operare. În mod normal, criza 
financiară ar fi trebuit să forţeze imediat băncile să-şi reducă costurile de 
operare, dar acest lucru nu s-a întâmplat, aşa cum dovedesc informaţiile 
prezentate de BIS (2012). 

Marile bănci din lume, confruntate cu necesitatea recapitalizării şi ţinând 
cont de dificultăţile legate de lipsa încrederii pe pieţele monetare, şi-au redus 
activitatea atât pe pieţele lor naţionale, cât şi la nivel internaţional. În aceste 
condiţii, ponderea creditului acordat de aceste bănci debitorilor străini a scăzut 
cu 10% în perioada 2008-2011 (BIS, 2012). Această evoluţie a determinat două 
răspunsuri la nivelul pieţei şi al reglementatorilor naţionali. Astfel, restrângerea 
activităţii bancare externe a fost mai acută pentru băncile din principalele state 
mari ale zonei euro, Elveţia şi Anglia, în timp ce băncile din SUA, Japonia şi 
Spania (până în 2012) şi-au extins activităţile externe încercând să profite de 
retragerea celorlalte bănci. În al doilea rând, autorităţile de supraveghere şi 
reglementare din ţările care s-au confruntat cu scăderea sau stoparea finanţărilor 
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din partea băncilor externe au cerut înfiinţarea de filiale locale pentru a suplini 
fluxul de fonduri. Aceasta însă duce la o nouă implicare a băncilor centrale 
pentru suplinirea nevoii de lichiditate şi nu aduce mai aproape momentul în care 
băncile trebuie să renunţe la sprijinul autorităţilor.  
 
 

Note 
	
(1) Incluzând aici şi cadrul de operare pentru operaţiunile de piaţă care se referă la maturitatea 

operaţiunilor, preţul şi cerinţele pentru colateral. 
(2) Prin definiţie, băncile acceptă în depozite economiile pe termen scurt/mediu, pe care le 

plasează în credite pe termen mediu/lung, ceea ce se numeşte transformarea maturităţii.   
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