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Rezumat. Criza financiară internaţională ce a afectat economia 
mondială începând cu anul 2008 a fost determinată de cel puţin trei factori 
importanţi. Opinia publică şi studiile efectuate numesc tranzacţionarea 
instrumentelor financiare complexe precum instrumentele financiare 
derivate a fi unul dintre cei mai importanţi factori determinanţi ai crizei. 

Scopul acestui articol este de a sublinia avantajele pe care derivatele 
le aduc utilizatorilor lor, fără a neglija însă costurile implicate şi riscul 
aferent. 
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1. Introducere 
 
Sistemul financiar internaţional a suferit multe schimbări structurale 

semnificative în ultimii ani: importante instituţii financiare au fuzionat, multe 
companii şi-au extins activitatea la nivel global, competiţia intensificându-se 
astfel substanţial. Trendul urmat de către instituţiile bancare şi de către corporaţii 
a fost amplificat de  schimbările pe termen lung survenite în structura industriei.  

Această expansiune a condus la apariţia a noi riscuri pe piaţă, atât de credit, 
cât şi operaţionale. În ultimii 30 de ani multe corporaţii au descoperit că este mai 
avantajos să obţină fonduri de la public, prin emiterea de obligaţiuni, decât să 
împrumute direct de la bănci. Instituţiile bancare s-au trezit concurând din ce în ce 
mai feroce, reducând marjele, acordând mai multe credite cu maturităţi mai mari 
unor clienţi cu capacitate de rambursare îndoielnică. Pe de altă parte, clienţii 
solicită modalităţi din ce în ce mai sofisticate şi mai complicate de a-şi finanţa 
activitatea, de a se proteja împotriva riscurilor şi de a-şi investi activele lichide. În 
acest context, instrumentele financiare derivate au avut o evoluţie spectaculoasă. 
Dacă în trecut erau utilizate doar de către instituţiile financiare, cererea a crescut 
astăzi şi acoperă toate ramurile industriale. Un studiu recent al ISDA(1) raportează 
că 94% dintre corporaţiile aflate în top 500 utilizează instrumentele derivate în 
vederea gestiunii riscurilor macroeconomice. Iar industria globală a instru-
mentelor derivate este într-o continuă consolidare. În fiecare an se adaugă noi 
tipuri de instrumente, în timp ce altele nu se mai tranzacţionează. Corporaţiile 
utilizează în special derivatele cu activ suport cursul de schimb şi rata dobânzii. În 
schimb companiile financiare (bănci, asiguratori etc.) sunt implicate în 
tranzacţionarea tuturor tipurilor de instrumente derivate.  

Pentru a putea înţelege mai bine avantajele şi dezavantajele pe care aceste 
instrumente le oferă, haideţi mai întâi să vedem ce este un derivat. Un instrument 
financiar derivat poate fi în general definit ca un contract privat a cărui valoare 
derivă din preţul unui activ suport, rată de referinţă sau index, precum acţiuni, 
obligaţiuni, valută sau marfă. În plus, contractul trebuie să specifice o sumă 
noţională care este definită în termeni de valută, acţiuni, buseli sau altă unitate. 
Spre deosebire de titlurile financiare precum acţiunile şi obligaţiunile, care sunt 
emise pentru un aport de capital, derivativele sunt contracte sau acorduri private 
între două părţi. Ca și concept, aceste instrumente nu sunt o invenție a secolului 
XXI. Ele sunt cunoscute de mai bine de 200 de ani(2). Însă tocmai instabilitatea 
sistemelor financiare, globalizarea și nesiguranța legislativă au determinat 
investitorii să-și îndrepte în ultimii ani tot mai mult atenția către ele. 
Controversate, deoarece sunt bine cunoscute doar de către un număr mic de 
specialiști, ele sunt cele mai avangardiste instrumente care se pot regăsi în 
portofoliul unui investitor. Majoritatea oamenilor le privesc însă cu suspiciune și 
se concentrează exclusiv asupra rolului lor de instrumente folosite pentru 
speculație. În realitate, ele sunt veritabile instrumente de gestiune a riscurilor.  



Opinii pro şi contra utilizării instrumentelor financiare derivate 
	

77
	

77

2. Instrumenetele financiare derivate şi perioadele de crash 
 
Tocmai faptul că sunt puţin cunoscute şi nu întotdeauna utilizate cu 

responsabilitate a facut ca aceste instrumente financiare să fie asociate cu 
majoritatea evenimetelor majore care au afectat pieţele financiare internaţionale: 
colapsul băncii Barings(3), colapsul Thai baht(4), căderea Enron(5) şi, mai recent, cu 
criza creditelor suverane ce a debutat la jumătatea lui 2007.  

În consecinţă, organizarea pieţelor OTC a fost supusă în mod particular 
dezbaterilor. Dar nu trebuie scăpat din vedere faptul că Credit Default Swap, 
instrumentele care au fost acuzate de inflamarea riscului sistemic, reprezintă doar 
zece procente din totalul instrumentelor derivate tranzacţionate pe OTC, în timp 
ce alte produse precum swap-urile pe rata dobânzii sau pe valute, mult mai 
relevante ca volum, s-au dovedit a fi neafectate de criză. Se poate afirma că deşi 
instrumentele derivate nu au fost cauza declanşatoare a crizei, natura complexă şi 
opacă a pieţelor instrumentelor derivate nu a permis autorităţilor şi participanţilor 
să aibă o imagine clară asupra expunerilor la risc, determinând pe unii dintre 
participanţi să construiască poziţii excesiv de riscante. Criza financiară interna-
ţională a evidenţiat deficienţele existente în activitatea de supraveghere a pieţelor 
financiare. În acest context, pe parcursul anului 2009, instituțiile europene și-au 
intensificat activitatea prin demararea unui amplu proces de adoptare de noi acte 
comunitare sau de revizuire a celor deja existente. Pornind de la recomandările 
Raportului de Larosiere, Comisia Europeană a concluzionat că arhitectura 
instituţiilor responsabile din domeniul financiar trebuie remodelată în vederea 
unei supravegheri mai eficiente. Eforturile de a îmbunătăţi stabilitatea sectorului 
financiar global acoperă o serie de aspecte: în primul rând eficienţa procesului şi a 
practicilor de management al riscului realizate de către bănci, supervizarea 
macroprudenţială şi monitorizarea riscului sistemic, reformarea cerinţelor de 
capital, revizuirea reglementărilor care vizeză cerinţele de lichiditate, o mai bună 
infrastructură a pieţei, dar în special autorităţi de supraveghere care să 
monitorizeze activitatea şi să aibă capacitatea de a reacţiona în momentul aparaţiei 
ameninţării riscului emergent. 

Criza a adus în lumină multe puncte slabe ale pieţei OTC de instrumente 
derivate precum lipsa de transparenţă, riscul de contrapartidă sau pericolul 
contagiunii. Toate acestea au condus către acţiuni de legiferare comune în ultimii 
ani. În raportul din iulie 2011, reprezentanţii ISDA afirmă susţinerea pentru 
existenţa unui singur standard FMI pentru o mai bună reglementare globală. 
Aceste standarde trebuie să interacţioneze şi să fie în total acord cu celelalte 
iniţiative legislative, inclusiv Basel III. Este vital ca aceste reglementări să fie 
dezvoltate în cooperare atât cu celelalte autorităţi de reglementare, cât şi cu 
reprezentanţii acţionarilor şi ai diferitelor ramuri industriale. Dată fiind natura 
globală a pieţelor OTC, o astfel de coordonare este esenţială în stabilirea 
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standardelor de management al riscului, evitarea arbitrajului în ceea ce priveşte 
legislaţia şi minimizarea atât a riscului sistemic, cât şi a contagiunii dintre ţări. În 
primul rând dezvoltarea unor reglementări în cooperare cu celelalte autorităţi va 
conduce la costuri mai mici de implementare. În al doilea rând, este important ca 
cerinţele de capital minim impuse să nu sugereze că un simplu standard cantitativ 
substituie un management prudent al riscului. O concentrare prea mare asupra 
unei valori poate conduce la standarde de management inadecvate. Standardizarea 
contractelor reprezintă o necesitate în vederea creşterii transparenţei, precum şi 
tranzacţionarea prin intermediul unor platforme electronice. Foarte important este 
și managementul colaterizării şi al contrapartidei. 

Însă nu trebuie scăpat din vedere şi reversul tuturor acestor reglementări, şi 
anume faptul că ele pot ameninţa viabilitatea şi puterea inovativă a acestor 
instrumente. Ele s-au născut tocmai din necesitatea de a se obţine o rentabilitate 
suplimentară celei oferite de instrumentele financiare clasice, o mai bună gestiune 
a lichidităţilor şi a riscurilor şi evitarea unora dintre reglementări considerate prea 
restrictive de către investitori. Lucrarea de faţă nu se va opri asupra derivatelor ca 
mijloace de speculaţie, ci ne vom concentra asupra unor avantaje mult mai 
importante pe care ele le aduc utilizatorilor lor.    

 
3. Utilitatea instrumentelor derivate în gestionarea riscurilor 
 
Creşterea explozivă a industriei serviciilor financiare din ultimii 20 de ani a 

fost catalogată de către Alfred Steinherr ca fiind una dintre cele mai mari dezvoltări 
economice de la revoluţia industrială, facilitând restructurarea industriilor prin 
fuziuni şi achiziţii, oferind soluţii inovative programelor de privatizare, crescând 
importanţa fondurilor de investiţii, extinzând sursele şi tipurile de finanţare pentru 
susţinerea apariţiei de noi industrii şi facilitând consolidarea dezvoltării economice 
în economiile emergente şi în tranziţie de pretutindeni din lume. De asemenea, 
expansiunea instrumentelor şi a tehnicilor financiare a crescut participarea pe 
pieţele financiare internaţionale, forţând politicile guvernamentale să evolueze şi 
contribuind astfel semnificativ la crearea unui mediu financiar global.  

Poate cel mai important beneficiu al instrumentelor financiare derivate este 
capacitatea de a deveni un mijloc eficient de management al riscului. Creşterea 
volumului de produse derivate a transformat fundamental sistemul de management 
al riscului al instituţiilor financiare, iar clienţii acestora au putut să-şi micşoreze 
costul de finanţare şi structura riscului asumat potrivit propriilor dorinţe.  

Datorita faptului că, așa cum am menționat și în prima parte a lucrării, 
instituțiile financiar-bancare sunt implicate în tranzacționarea celor mai multe 
tipuri de instrumente derivate, vom arăta în cele ce urmează avantajele pe care 
instrumentele financiare derivate le aduc acestor instituții în termen de gestiune a 
riscurilor cu care ele se confruntă. 
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3.1. Managementul riscului de piaţă şi instrumentele financiare derivate 
 
Măsurarea riscului de piaţă presupune cuantificarea riscului de a se produce 

pierderi în portofoliul de tranzacţionare datorită evoluţiei adverse a preţurilor de 
piaţă: rate ale dobânzii, curs valutar, acţiuni şi mărfuri. Poziţiile pot include cash 
sau instrumente derivate. 

După identificarea şi măsurarea riscului, următoarea preocupare a 
investitorului este aceea de a găsi cea mai potrivită metodă de gestiune şi 
înlăturare a riscului. Şi când spunem potrivită ne referim la aspectele privitoare la 
utilitatea şi rentabilitatea acestor metode. Metoda clasică utilizată în vederea 
protejării împotriva evoluţiei adverse a pieţei este menţinerea de capital calculat în 
funcţie de rezultatele calculelor de măsurare şi predicţie a riscului. Însă această 
metodă este una rigidă şi simplistă. Mai mult, ea nu reflectă riscul asumat de către 
instituţia în cauză. Noile reglementări Basel sunt mai flexibile în acest sens. Noile 
standarde se bazează în general pe metoda VaR. Riscul de piaţă al unui portofoliu 
este compus din riscul de rată a dobânzii, riscul valutar, de evoluţie adversă a 
acţiunilor. Principalele dezavantaje ale viziunii conservatoare sunt că prin simpla 
prevedere a unui nivel de capital pentru fiecare risc identificat se ignoră principiul 
diversificării. Se presupune că cea mai mare pierdere va „lovi” toate portofoliile 
gestionate în acelaşi timp şi nu răsplăteşte diversificarea prudentă.  

Care este rolul instrumentelor financiare derivate? Două aspecte trebuie 
evidentiate: mai întâi, deţinute în portofoliul unei instituţii sunt obiect al riscului 
de piaţă, iar evoluţia lor trebuie atent monitorizată. În al doilea rând, nu trebuie 
uitată principala caracteristică a lor, anume faptul că permit realizarea de hedging. 
Dezvoltate tocmai pentru a facilita gestiunea şi înlăturarea riscului, instrumentele 
financiare derivate reprezintă o modalitate de protecţie împotriva evoluţiilor 
adverse ale pieţei. Și metoda prin care ele sunt utilizate în acest scop poartă 
denumirea de hedging. Procedeul constă în luarea unei poziţii care să micşoreze 
riscul portofoliului. Obiectivul este de a găsi poziţia optimă care să minimizeze 
varianţa unui contract încheiat în prezent. Se pot distinge clar două feluri de 
hedging: 

 Hedging static (linear) – constă în luarea/ieşirea dintr-o poziţie într-un 
anumit orizont de timp. Este legat de preţul activului suport. În acest caz 
protejarea unei poziţii short se face printr-un long al bazei întrucât profitul va fi 
generat de o creştere a diferenţei dintre spot şi futures. Riscul de spread este 
minim din doua motive: prețul cash și futures corespund și maturitatea rămasă 
este mică. Există totuşi nesiguranţa evoluţiei spreadului pe perioada hedging-ului. 
Spreadul cash-futures poate să crească sau să scadă. Hedgingul are efect doar dacă 
evoluţia pieţei cash domină evoluţia spreadului. Pentru majoritatea mărfurilor 
tranzacţionate, riscul de spread (de bază) este inevitabil. Pieţele organizate creează 
lichiditate îndeajuns pentru ca investitorii să poată crea strategiile de care au 
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nevoie pentru a se proteja împotriva riscului. Există o strânsă legătură între riscul 
de bază şi lichiditate. Acest risc este mai mare în cazul hedgingului încrucişat 
(care presupune utilizarea unui contract futures care are un alt activ suport decât 
cel utilizat în poziţia cash). De exemplu un exportator care va primi în viitorul 
apropiat o sumă în coroane norvegiene se poate proteja utilizând un contract 
futures având ca activ suport cursul USD/EUR. În schimb, riscul este mai mic 
atunci când poziţia cash şi cea luată prin intermediul contractului futures este 
formată prin intermediul aceluiaş activ suport. În acest caz riscul va fi generat de 
maturităţile diferite. În ciuda faptului că hedging-ul cu contracte futures este 
foarte eficient, el poate genera un alt risc – riscul de lichiditate. Contractele 
futures sunt marcate zilnic pe piaţă. Ele implică volume mari de disponibilităţi, 
atât intrări de capital, cât şi ieşiri. Ieşirile de cash, în mod aparte, pot genera 
probleme de lichiditate, mai ales atunci când nu au corespondenţă în intrările de 
capital generate de poziţia luată prin intermediul activului suport. 

 Hedging dinamic: constă în modelarea continuă a portofoliului într-un 
anumit orizont de timp dat. Acest tip poate crea profile similare poziţiilor luate în 
cadrul contractelor cu opţiuni. Cel mai adesea pierderile apar întrucât profilul 
expunerii este similar unei poziţii short pe opţiuni. Important este faptul că 
expunerea este controlată de către managerul portofoliului. Provocarea este de a 
dezvolta măsuri care să ofere o înţelegere detaliată a profilului de risc. Formula 
Black & Scholes ne învaţă cum să evaluăm opţiunile. Dar mai important este 
faptul că ne arată că deţinerea unei opţiuni call echivalează cu deţinerea unei 
fracţiuni din activul suport, o fracţiune a cărui preţ se schimbă dinamic în timp. 
Poziţia long într-un call este replicată de o poziţie parţială a activului suport. 
Pentru o opţiune „la-bani”, delta iniţial este de 0,5. Pe măsură ce preţul acţiunii 
creşte şi delta creşte. În concluzie opţiunea poate fi replicată printr-o poziţie mai 
mare pe activul suport. Când preţul acţiunii scade, mărimea poziţiei este 
micşorată. Investitorul va cumpăra mai mult din activul suport atunci când preţul 
creşte şi va vinde când acesta scade. 

Însă modelul presupune implicații pe care investitorul trebuie să le 
cunoască: 

 Replicarea dinamică a poziţiei long a unei opţiuni este legată de pierderea 
de bani, întrucât activul este achiziţionat după ce preţul a urcat. Cu 
fiecare tranzacţie se pierde o sumă mică de bani, sumă care se va adăuga 
primei opţiunii. 

 Observaţiile au arătat că sistemul automat de tranzacţionare are un 
oarecare efect destabilizator asupra pieţei. Explicaţia este următoarea: 
vânzarea unui activ în momentul în care preţul acestuia este în scădere 
contribuie la o scădere mai accentuată a preţului acestuia. Există opinii, 
încă dezbătute, care afirmă că vânzarea la scară mare a portofoliilor în 
condiţiile în care piaţa se află într-un trend de scădere a condus la criza 
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financiară din 1985. Există însă specialişti care afirmă că situaţia a fost 
agravată de incertitudinea legată de instabilitatea pieţelor care se 
confruntau cu volume mari de tranzacţionare. 

 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că strategia nu va avea succes dacă 
evoluţia preţului activului în cauză are fluctuaţii mari. 

În concluzie, afirmăm faptul că în general hedging-ul reduce riscul la cel de 
bază, risc care poate fi măsurat. Riscul de bază se naşte atunci când schimbările 
survenite în plata veniturilor nu se suprapun perfect peste schimbările survenite în 
evoluţia valorii activului suport. Evident, hedging-ul va micşora riscul, dar şi 
randamentul. Scopul hedgingului este de a micşora şi gestiona riscul, nu de a 
obţine profit. De aceea managerul trebuie să analizeze oportunitatea risc-
rentabilitate. 

În ceea ce privește tipul de produse utilizate în acest scop, alegerea îi 
aparține exclusiv managerului de portofoliu, care poate să aleagă dintr-o gamă 
foarte largă de produse, tranzacționate atât pe piețele reglementate, cât și OTC. 
Dintre acestea vom aminti pe cele mai cunoscute: contracte Forward, Forward 
Rate Agreements (FRA-uri), contracte Futures, Swapuri, Optiuni (în acest caz pot 
fi utilizate și Caps, Floors și Collars). Ele pot fi selectate în funcție de diferite 
scenarii și bineînțeles de lichiditatea pe care un anumit segment de piață îl oferă.   

 
3.2. Managementul riscului de credit şi instrumentele financiare derivate 
 
Riscul de credit reprezintă riscul ca o contrapartidă să nu-şi îndeplinească 

obligaţiile contractuale. Efectele acestuia se măsoară prin costul înlocuirii cash-
flow-ului. Pentru majoritatea instituţiilor, riscul de piaţă este mai puţin important 
decât cel de credit. Şi într-adevăr, suma capitalului rezervat de către o instituţie 
bancară pentru acoperirea riscului de credit este cu mult mai mare decât cea 
destinată acoperirii riscului de piaţă. De asemenea, istoria ne arată că cele mai 
multe falimente bancare s-au datorat riscului de credit.  

Expunerea la riscul de credit (EAD) reprezintă valoarea riscului în 
momentul în care acesta se manifestă. Ea se poate datora atât instrumentelor 
financiare clasice, precum acțiunile, obligațiunile, garanțiile, angajamentele, dar și 
instrumentelor financiare derivate. Industria financiară a dezvoltat un număr de 
modele pentru a limita expunerea la riscul de credit. Dintre aceste pot fi amintite: 

 Marcarea în piață - Marcarea zilnică la piaţă reduce expunerea la riscul 
de credit la zero. Există totuşi o expunere potenţială întrucât valoarea 
contractului se poate schimba înainte de următoarea marcare. Expunerea 
potenţială provine din (1) intervalul dintre marcări, (2) timpul necesar 
lichidării contractului în cazul insolvenţei contrapartidei. 

 Marja - Expunerea potenţială este acoperită de cerinţele de deţinere în 
marjă. 
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 Colateralul - Pieţele OTC pot permite titlurilor tranzacţionate un colateral 
în loc de cash. Acesta protejează împotriva expunerii potenţiale şi 
curente. În mod obişnuit valoarea colateralului este mai mare decât 
fondurile deţinute. Această diferenţă este funcţie de riscul de piaţă şi de 
credit. 

 Contractele în bază netă.  
Instrumentele derivate care au ca activ suport un contract de creditare sunt 

printre ultimele inovaţii aduse managementului portofoliului de credite. Contrac-
tele derivate ce au ca suport un credit reprezintă contracte (tranzacţionate pe OTC) 
care oferă posibilitatea transmiterii riscului de credit de la o parte la alta. Ele 
permit eliberarea creditelor şi a obligaţiunilor de riscul de credit şi plasarea 
acestuia pe o piaţă diferită. Performanţa lor se bazează pe spreadul de credit, 
ratingul creditului sau statusul de default. Ca orice alte derivate pot fi 
tranzacţionate de sine stătător sau să fie incluse în alte instrumente, ca de exemplu 
titlurile legate de credit. Das (2004) le defineşte ca fiind o categorie de 
instrumente financiare a căror valoare este derivată din valoarea de piaţă datorată 
riscului de credit a unei entităţi private sau guvernamentale, altele decât 
contrapartidele implicate în tranzacţia cu instrumente derivate pe risc de credit. 
Principala caracteristică a acestor instrumente este separarea şi izolarea riscului de 
credit în vederea replicării, transferului sau hedging-ului. Apariţia unui anumit 
eveniment de credit conduce la o plată a vânzătorului instrumentului derivat către 
cumpărătorul acesteia. Contractele specifică dacă livrarea se va face fizic sau va fi 
compensare în numerar. Evenimentul de credit este bine definit în contract şi este 
determinat de negocierea dintre părţi. Standardele de piaţă specifică în general 
existenţa informaţiei publice care să confirme apariţia evenimentului de credit. În 
documentaţia legală dintre părţi, pot fi menţionate următoarele evenimente de 
credit: înrăutăţirea ratingului sub un anumit nivel minim prestabilit, restructurare 
(financiară sau a datoriei), faliment, neplata cuponului/dobânzii la scadenţă, 
modificarea spread-ului peste un anumit nivel maxim.  

Piaţa acestor instrumente s-a dezvoltat rapid datorită faptului că oferă un 
mecanism eficient de gestiune a riscului de credit. Deşi sistemul bancar modern 
are la bază noţiunea că un portofoliu de credite prezintă mai puţin risc decât un 
singur credit, băncile tind încă să se concentreze asupra sectoarelor geografice sau 
industriale. Aceasta întrucât avantajul comparativ constă în relaţiile cu clientela pe 
care banca o cunoaşte cel mai bine. Până acum, a fost dificil să se îndepărteze 
expunerea creditului în condiţiile în care există o piaţă limitată pentru creditele de 
categoria a doua. În plus, debitorii nu agreează ca banca să vândă creditele unei 
alte părţi, chiar şi din motive de diversificare. De fapt, derivatele cu suport credite 
nu sunt complet noi. Asigurarea obligaţiunilor reprezintă un contract între un 
emitent de obligaţiuni şi un garant (bancă sau asigurator) care prevede ca acesta 
din urmă să ofere o plată suplimentară dacă emitentul eşuează să plătească 



Opinii pro şi contra utilizării instrumentelor financiare derivate 
	

83
	

83

complet şi la timp. Un acreditiv este o garanţie oferită de bancă prin care aceasta 
se obligă să plătească unei terţe părţi dacă creditul iniţial nu este lichidat în 
condiţiile prestabilite. Caracteristica call a unei obligaţiuni emise de o corporaţie 
implică o opţiune cu activ suport rată fără risc şi spread-ul de credit. Dar acesta nu 
este considerat un instrument derivat. Ceea ce aduc nou aceste instrumente 
derivate care au ca activ suport un credit este transparenţa şi posibilitatea de 
tranzacţionare pe pieţe organizate. Valoarea contractelor Futures cu activ suport 
Eurodollar-ul este dată de ratele pe termen scurt plus un spread de credit. Aşadar, 
spreadul unui Treasury-Eurodollar (TED) este expus numai riscului de credit. 
Componenta de risc poate fi izolată prin cumpărarea unui tip de contract futures şi 
vânzarea altuia. 

În mod formal, instrumentele derivate care au ca activ suport riscul de credit 
sunt contracte financiare bilaterale care izolează anumite aspecte specifice riscului 
de credit al unui instrument suport şi facilitează transferul acestuia între două 
părţi. Astfel, derivatele care au ca activ suport riscul de credit separă manage-
mentul şi dreptul de propietate a riscului de credit de alte aspecte cantitative şi 
calitative care rezultă din deţinerea unui instrument financiar. În consecinţă, 
derivatele care au ca activ suport riscul de credit împart o caracteristică cheie a 
produselor derivate care au avut succes, constând în posibilitatea de a obţine 
câştiguri eficiente prin procesul de completare a pieţei. Eficienţa caştigurilor 
rezultată din dezagregarea riscului poate fi cel mai bine ilustrată prin descrierea 
unui proces de licitaţie în care se vând un numar de riscuri, fiecare la cel mai mare 
preţ oferit, prin comparaţie cu vânzarea unui lot de riscuri la cel mai mare perţ 
oferit pentru întregul pachet. În majoritatea cazurilor, licitaţiile separate vor 
conduce la un randament mai înalt decât vânzarea unui singur pachet. Prin 
separarea riscului de credit de celelalte riscuri, derivatele care au ca activ suport 
riscul de credit permit şi celor mai  puțin lichide expuneri de credit să fie 
transferate din portofolii chiar şi atunci când activul suport în sine nu este 
transferat. 

Care este semnificaţia instrumentelor derivate care au ca activ suport riscul 
de creditare? Încă nu putem face afirmaţia că riscul de credit este în totalitate 
gestionat. Într-adevăr, chiar şi în cele mai mari dintre bănci, managementul 
riscului de credit presupune un proces puţin mai mare decât stabilirea şi aderarea 
la limitele de expunere pe noţional, şi urmărirea oportunităţilor de diversificare a 
portofoliului. În ultimii ani, competiţia acerbă dintre împrumutători a condus la 
tendinţa unora dintre bănci de a trata creditarea ca un cost al pierderii poziţiei de 
lider şi a apărut un proces benign de combinare a spreadurilor pentru a determina 
scăderea presiunii. În acelaşi timp, lipsa de lichiditate a pieţei secundare şi costul 
contabilităţii au făcut ca managementul unui portofoliu activ să devină atât 
imposibil, cât şi neatractiv. În consecinţă, marea majoritate a creditelor îşi păstrează 
propietarul până la maturitate. Astăzi privim naşterea pieţei de instrumente derivate 
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pe credit ca o dezvoltare remarcabilă a practicilor de management al riscului. Pur 
şi simplu luaţi în considerare faptul că derivatele pe credit schimbă modalitatea în 
care băncile evaluează, gestionează, tranzacţionează şi distribuie riscul de credit al 
conturilor. Încă definiţia pe care am formulat-o pentru derivatele care au ca activ 
suport riscul de credit, în esenţa sa, surprinde multe instrumente de credit care 
sunt utilizate în mod uzual de ceva ani, incluzând credite garantate, scrisori de 
credit şi participaţii la credite. Atunci de ce se atribuie atât de multă importanţă 
acestui nou grup de produse? În mod esenţial este precizia cu care instrumentele 
derivate de credit pot izola şi transfera anumite aspecte ale riscului de credit, mai 
degrabă decât substanţa lor economică, care le distinge de celelalte instrumente de 
credit. Sunt câteva argumente distincte care aparţin în mod unic instrumentelor 
derivate care au ca suport riscul de credit, dar care se combină pentru a face din 
aceste instrumente un motiv bun pentru ca băncile, cât şi toate celelalte instituţii 
care în mod uzual se confruntă cu riscul de credit să crească utilizarea lor. Mai 
întâi, entitatea de referinţă al cărei risc de credit este transferat nu trebuie nici să 
fie parte, nici să aibă cunoştinţă de tranzacţie. Această confidenţialitate permite 
băncilor şi corporaţiilor să gestioneze riscul de credit în mod discret fără 
interferenţe cu clienţii. Acest contrast dintre asignarea unui împrumut atât pe piaţa 
secundară care presupune notificarea împrumutătorului, şi o participaţie discretă 
care presupune că banca ce participă îşi asumă tot atât risc de credit raportat la 
banca ce vinde, cât şi faţă de împrumutătorul însuşi. Absenţa unei entităţi de 
referinţă la masa negocierilor înseamnă că termenii tranzacţiei de derivate cu 
suport riscul de credit (tenor, senioritate, structura compensărilor) pot fi 
particularizate pentru a întâmpina cerinţele cumpărătorului şi vânzătorului de risc, 
mai degrabă decât lichiditatea sau nevoile împrumutantului. Mai mult, întrucât 
aceste derivate izolează riscul de credit în relaţia cu celelalte aspecte ale deţinerii 
de active, ele introduc şi disciplinează deciziile de evaluare. Aceste instrumente 
oferă un standard de evaluare al pieţei constând în costul real al unei tranzacţii. Pe 
măsură ce lichiditatea creşte şi tehnologiile de evaluare sunt îmbunătăţite, 
derivatele pe risc de credit definesc curbele viitoare ale spreadului de credit şi 
volatilităţile într-o manieră pe care instrumentele mai puţin lichide nu ar putea să 
o facă. Disponibilitatea şi disciplina pieţei transparente de evaluare permite 
instituţiilor să evalueze mult mai obiectiv în relaţie cu deciziile de business. În al 
doilea rând, instrumentele derivate pe credit sunt primul mecanism prin care 
vânzările scurte ale instrumentelor de credit pot fi executate cu o lichiditate 
rezonabilă şi fără riscul unei scăderi a volumului. Este mai mult sau mai puţin 
imposibil să vinzi un credit bancar, dar o poziţie short poate fi sintetic realizată 
prin obţinerea de protecţie prin intermediul unui instrument derivat care are ca 
activ suport riscul de credit. Acest instrument permite utilizatorului inversarea 
profilului cu distribuţie asimetrică a riscului de credit (când se câştigă o mică 
primă pentru riscul unei pierderi mari) şi în loc să achite o primă mică pentru 
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posibilitatea unui câştig mare în cazul deteriorării statusului creditului. În mod 
consecvent, managerii de portofolii pot vinde anumite credite sau un indice de 
credite, mai degrabă decât să protejeze expunerile existente sau pur şi simplu să 
profite din imaginea negativă a unui credit. În mod similar, posibilitatea 
vânzărilor scurte deschide o serie de oportunităţi de arbitraj. Pieţele globale de 
credit arată astăzi discrepanţe în evaluarea aceluiaşi risc de credit al unor clase 
diferite de active, maturităţi, ratinguri, zone globale, valute etc. Aceste discrepanţe 
persistă datorită faptului că intermediarii nu au putut dobândi obligaţii ieftine în 
schimbul unor vânzări scumpe pentru a obţine profit. Pe măsură ce lichiditatea 
derivatelor de credit se îmbunătăţeşte, băncile, împrumutătorii şi alţi jucători vor 
exploata astfel de oportunităţi aşa cum la început, pe măsură ce derivatele pe rata 
dobânzii au evoluat a crescut activitatea de arbitraj pe rata dobânzii în anii ’80. 
Consecinţa firească a acestei evoluţii va fi bineînţeles dispariţia graduală a 
discrepanţelor de evaluare a creditelor pe măsură ce piaţa va deveni mai eficientă. 
În al treilea rând, derivatele pe credit, exceptând notele structurale, sunt 
instrumente extrabilanţiere. Astfel, ele oferă o flexibilitate considerabilă în 
termeni de leverage. În fapt, utilizatorul poate defini gradul dorit de leverage  
într-o investiţie în credit. Modalitatea de distribuţie a expunerilor bilanţiere şi 
extrabilanţiere vor diferi de la o instituţie la alta: cu cât mai scumpă este balanţa 
cu atât va fi nevoia mai mare de o alternativă extrabilanţieră. Pentru a evidenţia 
acest fapt, creditele bancare nu aparţin în mod tradiţional ca o clasă de active 
aparţinând unui fond de hedging din cel puţin două motive: mai întai, motive 
administrative datorate atribuirii şi administrării creditelor; în al doilea rând, 
datorită absenţei pieţei repo. Fără posibilitatea finanţării investiţiilor în credite pe 
o bază sigură, prin intermediul unei forme de piaţă repo, rentabilitatea capitalului 
oferită de către creditele băncilor a fost neatractivă pentru instituţiile care nu 
agreează investirea în active nesecurizate. Oricum, prin acceptarea expunerilor 
asupra unui credit bancar prin utilizarea unui derivat care are ca suport riscul de 
credit, precum un Total Return Swap, un fond de hedging poate în acelaşi timp şi 
în mod sintetic să finanţeze poziţia şi să evite costurile administrative de propietar 
direct al activului, care îi este datorat contrapartidei swap. Gradul de leverage 
obţinut prin utilizarea unui total return swap va depinde de suma dinaintea 
colaterizării, dacă există, necesară plăţii rentabilităţii totale din echivalentul de 
swap. Derivatele care au ca suport riscul de credit sunt acele instrumente care 
deschid noi linii de distribuţie a riscului de credit provenit din împrumuturile 
bancare şi multe alte instrumente de pe pieţele de capital. Dintre tipurile de astfel 
de contracte putem aminti: Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit 
Spread Forward and Options, Credit Linked Notes.  
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4. Opinii pro și contra instrumentelor financiare derivate 
 
Date fiind cele menționate mai sus, în această parte a lucrării vom sumariza 

cele mai importante avantaje și dezavantaje ale tranzacționarii de instrumente 
financiare derivate, urmând ca fiecare să le aleagă sau nu în funcție de 
oportunitățile pe care piața acestor instrumente le oferă în termeni de rentabilitate 
a capitalului alocat și lichiditate, specificitatea activității desfășurate și a profilului 
de risc pe care îl are. 

Am văzut că derivativele sunt evaluate prin construirea unui portofoliu 
clonat. Asta sugerează că derivativele sunt active redundante. Atunci de ce 
obiecții? Este o simplă presupunere că piețele financiare sunt fără fricțiune. 
Motivul pentru care această presupunere are sens este că firmele cu operații multe 
pot adesea tranzacționa destul de mult şi de ieftin astfel încât să reuşească să 
cloneze bine portofoliul pentru derivate cu suport în piețele foarte lichide. Aceste 
firme pot de asemenea să construiască piețe derivate astfel încât să potrivească 
cumpărătorii şi vânzătorii. Dacă reuşesc să facă asta nu mai au nevoie de hedge. 

Dar pentru firme nefinanciare şi indivizi derivativele nu sunt aproape 
niciodată active redundante. Iată trei motive: se confruntă cu costuri de 
tranzacționare mai mari, replicarea portofoliului merge doar aproximativ datorită 
faptului că tranzacția trebuie realizată imediat ce prețul activului suport se 
modifică și nu în ultimul rând identificarea strategiei de replicare este adesea o 
problemă. Acesta este motivul pentru care indivizii şi firmele nefinanciare preferă 
să plătească o firmă specializată pentru a realiza acest lucru, ceea ce implică noi 
costuri. 

Principalul beneficiu al derivativelor este că permit indivizilor şi firmelor să 
câştige venituri pe care nu le-ar putea dobândi altfel sau doar la un cost foarte 
mare. Datorită versatilității lor, se pot modela poziții sintetice care să răspundă 
tuturor necesităților investiționale (speculație, hedging, arbitraj) şi care pot fi 
aplicate pe orice tip de piață (în creştere, scădere sau neutră). 

Un al doilea beneficiu important al derivativelor este că fac piața activelor 
suport mult mai eficientă. De exemplu, piețele derivativelor produc informație. 
Într-un număr de țări singura informație credibilă despre ratele dobânzilor pe 
termen lung se obține din swaps pentru că piața swap este mai lichidă şi mai 
atractivă decât piața obligațiunilor. În plus, derivativele permit investitorilor să 
tranzacționeze pe baza unei informații care altfel ar fi putut fi extrem de scumpă. 

Revenind la derivatele ce au ca activ suport riscul de creditare, ele permit 
utilizatorilor reducerea expunerii la riscul de credit fără a înlătura fizic activele din 
bilanţul lor. Vânzarea creditelor ori cesiunea fără derularea unui contract derivat 
necesită în mod normal notificarea şi/sau consensul clientului. Prin contrast, 
derivatul care are ca obiect riscul de credit reprezintă o tranzacţie confidenţială 
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prin care clientul nu trebuie nici să fie parte, nici să aibă cunoştinţă, separând 
astfel deciziile de management relaţional de cele de management al riscului. În 
mod similar, poziţiile contabile şi impozitarea unei entităţi pot crea descurajări 
importante ale vânzării unor poziţii de altfel lichide. Recent swapurile pe credit au 
fost utilizate pentru a evita consecinţele adverse ale situaţiilor contabile ori 
impozitării. Mult mai adesea lipsa de lichiditate este o consecinţă a factorilor 
externi. Piaţa secundară a creditelor nu este bine dezvoltată şi în anumite cazuri de 
tipuri de contracte de asigurare poate să nu existe deloc.  

Atunci când un investitor deţine un activ riscant în portofoliu, rentabilitatea 
rezultată prin asumarea riscului este doar spreadul net câştigat după deducerea 
costului plătit de investitor pentru finanţare. Astfel este greu de înţeles de ce o 
bancă cu rating A care se finanţează la LIBOR flat împrumută o entitate cu rating 
AAA care împrumută la LIBID. Pe lângă costurile de finanţare banca cu rating A 
îşi asumă riscul. În consecință, entităţi cu un nivel înalt de finanţare aleg să 
cumpere active riscante pentru a genera venit din spread. Atât timp cât nu există 
un principal în avans necesar vânzătorilor de protecţie la asumarea unei poziţii în 
credit swap, se oferă o oportunitate de a se asuma expunerea la riscul de credit în 
poziţiile din afara bilanţului care nu necesită finanţare. Astfel credit swaps devin o 
sursă importantă de investiţie şi de diversificare a portofoliului pentru bănci, 
companiile de asigurări şi alţi investitori instituţionali care altfel ar continua să 
acumuleze concentrări de active cu calitate îndoielnică datorită propriilor costuri 
de finanţare ridicate. Pe de altă parte, instituţiile cu costuri de finanţare reduse pot 
capitaliza acest avantaj prin finanţarea activelor bilanţiere şi achiziţionarea de 
protecţie împotriva riscului de default al acelor active. Prima pentru cumpărarea 
de protecţie împotriva riscului de default pentru astfel de active ar putea fi mai 
mică decât spreadul net câştigat peste costurile de finanţare. Atunci un investitor 
low-cost poate acoperi riscul activului suport şi încă să rămană cu un venit net 
pozitiv. Bineînţeles, dacă detaliem, riscul contrapartidei trebuie acoperit din acest 
venit rezidual. Oricum, calitatea de creditare a activului suport combinată cu 
protecţia achiziţionată, chiar pentru o contrapartidă de calitate îndoielnică, poate fi 
adesea foarte ridicată întrucât cele două riscuri de default (entitatea de referinţă şi 
vânzătorul de protecţie) pot avea loc înainte ca pierderile să fie înregistrate. 

Creşterea rapidă a pieţei instrumentelor derivate care au ca suport credite 
este cea mai bună dovadă a eficienţei lor. Aceste instrumente sunt superioare 
instrumentelor de management al riscului, permiţând transferul riscului către cei 
care îl pot cel mai bine suporta. Mulţi dintre cei care au observat fenomenul, 
inclusiv legiuitori din domeniul bancar, au concluzionat că diversificarea riscului 
de credit prin utilizarea instrumentelor derivate a ajutat băncile să treacă de 
recesiunea din 2001 şi de numărul crescut de insolvenţe fără probleme majore. În 
Statele Unite ale Americii de exemplu, într-o perioadă agitată a pieţelor financiare 
zguduite de falimente majore (Enron şi WorldCom) şi risc suveran (cazul 
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Argentinei), pierderile au fost în mare măsură dispersate. Istrumentele derivate 
care au ca suport riscul de default al creditelor au o altă funcţie utilă, şi anume 
estimarea preţurilor. Prin crearea/extinderea pieţei riscului de credit, se oferă 
observatorilor o mai bună măsură a costului riscului de credit. 

Aceste instrumente sunt de asemenea eficiente în tranzacţionare întrucât 
costurile implicate sunt reduse. Contrapartidele pot de asemenea să profite de 
disparităţile evaluării acţiunilor şi obligaţiunilor, ambele pieţe devenind mai 
eficiente. 

Ca efecte adverse putem aprecia faptul că această piaţă poate fi lipsită de 
lichiditate deoarece spre deosebire de swapurile pe rata dobânzii nu există o 
standardizare a creditului de referinţă. Prin definiţie, riscul de credit este specific. 
De asemenea, piaţa utilizează încă metode de evaluare din cele mai variate. 
Aceasta se datorează lipsei de informaţii referitoare la parametrii esenţiali precum 
probabilităţile de default şi ratele de recuperare. Ca rezultat, există puţine 
înţelegeri pe valoarea corectă a derivatelor care au ca suport credite, comparativ 
cu celelalte forme de instrumente derivate. Aceste instrumente derivate aduc un 
nou element de risc, riscul legal. Într-adevăr părţile pot uneori să se certe asupra 
definiţiei unui eveniment de creditare. Acest fapt explică grija cu care legiuitorii 
sistemului bancar privesc creşterea acestei pieţe. Întrebarea care se ridică este 
dacă aceste contracte vor fi complet eficiente în cazul unor falimente larg 
răspândite. Acesta este motivul principal pentru care această piaţă a evoluat din 
arbitrajul legislativ, care constă în încercări de a se apăra cerinţele de capital cu 
titlu oneros mandatat prin legiuitorii bancari. Băncile comerciale au încercat 
sistematic să scadă cerinţele de capital prin eliminarea riscului de credit cu 
ajutorul instrumentelor derivate. Acest fapt poate fi avantajos dacă o expunere la 
riscul de credit economic echivalentă necesită cerinţe mai mici de capital. Dacă 
este un beneficiu sau o piedică depinde de perspectivă. 

Deşi derivativele pot face piețele suport mult mai eficiente, observatorii au 
fost mult timp preocupați de faptul că ele de asemenea subminează aceste piețe 
pentru că permit o mai uşoară construire a pozițiilor speculative. 

Un alt motiv de ingrijorare pentru investitori constaă în ușurința cu care un 
instrument financiar derivat poate fi subevaluat, și aceasta datorită presupunerilor 
pe care formulele de evaluare le fac, presupuneri ce sunt semnificativ diferite de 
starea reală a pieței. 

În plus, prin însăşi construcția lor derivatele beneficiază de un efect de 
amplificare a câştigurilor şi pierderilor (leverage). De asemenea, datorită efectului 
de levier, care permite prin intermediul unei sume mici de bani accesul la active 
suport cu valoare de câteva ori mai mare, sumele pierdute sunt potențial 
nelimitate şi pot depăşi depozitul inițial. În ianuarie 2004 Banca Națională a 
Austriei a raportat o pierdere de 280 milioane de dolari SUA din opțiuni pe 
valute, atribuită greşelilor de risk management, incluzând evaluări încărcate. 
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Ce s-ar întâmpla dacă un dealer major de derivative ar da faliment? Legea 
falimentului bancar conține o prevedere denumită „automatic stay”, care împie-
dică creditorii să primească plata imediată şi fac posibil ca cererile creditorilor să 
fie rezolvate într-o manieră ordonată. Swapurile pe rata dobânzii şi alte derivative 
sunt scutite de aceasta. În schimb, părțile unui contract swap folosesc un master 
agreement care specifică cum se vor încheia plățile în eventualitatea incapacității 
de plată a uneia dintre părți. Fără această excludere de la starea automată, părțile 
ar trebui să aştepte poate ani ca cererile lor să fie îndeplinite, rămânând cu 
majoritatea riscurilor neacoperite. 

Însă poate cel mai mare dintre pericolele pe care instrumentele derivate le 
prezintă constă în faptul că interconectează pieţele financiare, făcând ca un 
eveniment necontrolat să conducă la o criză financiară majoră. 

 
5. Concluzii 
 
Derivativele sunt cele mai avangardiste instrumente care se pot găsi în 

portofoliul unui investitor. 
Prin însăşi natura lor, aceste contracte vin în întâmpinarea nevoilor tot mai 

specializate care apar în actualul context financiar global. Ele permit firmelor şi 
indivizilor să se protejeze împotriva unor riscuri şi să accepte riscuri în mod 
eficient. Pot de asemenea să creeze risc la nivel de firmă, în special dacă firma 
foloseşte derivativele episodic şi nu are experiență. Pentru economie, în general, 
un colaps al unui dealer mare de derivative poate crea risc sistemic. La echilibru, 
derivativele ajută la crearea unei economii mai eficiente. 

Oricum, firmele trebuie să se asigure că derivativele sunt folosite potrivit. 
Asta înseamnă că riscul pozițiilor pe derivative trebuie să fie măsurat şi înțeles. 
De asemenea, firma trebuie să aibă o politică bine definită în privința folosirii 
derivativelor. 

Întreaga omenire câştigă din existenta piețelor derivativelor. Felul în care 
fiecare privește aceste instrumente este în definitiv o problemă de optică. 
 
 
 
Note 
	
(1)  International Swaps and Derivatives Association. 
(2)  Unele dintre primele pieţe de derivative au fost pieţele de opţiuni pe bulbi de lalele în secolul 

XVII în Olanda şi piaţa futures de orez în Japonia în acelaşi secol. 
(3)  Banca Barings (1762 – 1995) a fost cea mai veche bancă comercială din Londra până la 

colapsul său din 1995, când unul dintre angajații băncii, Nick Leeson, a pierdut 827 milioane 
($1.4 bilioane) speculând pe piața futures. 

(4)  Moneda Thailandei. 
(5)  Companie energetică cu sediul în Houston, Texas (2001). 



Ramona Gogoncea, Diana Păun 
	
90 

 
Bibliografie 
	
Baig, T., Goldfajn, I. (1999). “Financial Market Contagion in the Asian Crisis”, IMF Staff Papers, 46 
Bank of England (1992). Report of the Board of Banking Supervision Inquiry into the 

Circumstances of the Collapse of Barings, Londra: HMSO Publications. Acest raport este 
disponibil pe site-ul IFCI, risk.ifci.ch   

Barton, J. (2001). “Does the Use of Financial Derivatives Affect Earnings management 
Decisions?”, The Accounting Review, Vol. 76, No. 1, pp. 1-26 

Bekaert, G., Campbell, R.H., Angela, Ng (2003). “Market Integration and Contagion”, Journal of 
Business, 78,  pp. 1-31 

Bertero, E., Mayer, C. (1989). “Structure and performance: Global interdependence of stock 
markets around the crash of October 1987”, 307, C.E.P.R. Discussion Papers 

Bhaduri, R., Meissner, G., Youn, J. (2007). “Hedging Liquidity Risk”, Journal of Alternative 
Investments, Winter 

Center for International Securities and Derivatives Markets (2006). The Benefits of Managed 
Futures 

Cox, H.S., Schwebach, G.R. (2002). “Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk”, The 
Journal of Risk and Insurance, Vol. 59, No. 4, pp. 628-644 

Das, S. (2004). Swaps/Financial Derivatives. Products, Pricing Applications and Risk 
Management, Third Edition, Vol. 3, John Wiley & Sons. 

Deutsche Bundesbank (2009). Financial Stability Review, pp. 69-83 
Dodd, R. (2002). “The Structure of OTC Derivatives Markets”, The Financier, Vol. 9, No. 1-4 
Hull, C.J. (2000). Options, Futures and other Derivatives, fifth edition, Pretince Hall, New Jersey 
ISDA Consultative Report (2011). Principles for financial market infrastructures, 22th July 
Laws, J., Thompson, J. (2002). Hedging effectiveness of stock index futures, Paper, Centre for 

International Banking, Economics and Finance (CIBEF), Liverpool John Moores University 
Lin, Justin Yifu (2008). The Impact of Financial Crisis on Developing Countries, Korea 

Development Institute, Seoul, October 31 
Păun, Ioana-Diana (2013). Managementul riscului investiţiilor în titluri derivate, Teza de doctorat  
Stulz, R.M. (2004). “Should we Fear Derivatives?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, 

No. 3, Summer, pp. 173-192 
Statistical release: OTC derivatives statistics at the end-December 2011, BIS, May 2012 
*** Research Bulletin DG Research, No.7, June 2008, European Central Bank 
*** The Financial Crisis in Europe, October 2008, Stratfor Global Intelligence, 

http://www.stratfor.com/analysis/20081012_financial_crisis_europe 
 


