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FINANCE

Printre dificultăţile în implementarea regle -
men tărilor se pot enumera mediul financiar-
bancar predominant de provenienţă interna -
ţională, modele de conformitate importate,
diferite în funcţie de organizaţie, dificultăţi în
uniformizarea modelelor de conformitate din
piaţă, probleme în evaluarea nivelului de con -
formitate al fiecărei instituţii. 

Din acest motiv se poate considera că gestiu -
nea riscului în unele zone este neomogenă, dificil
de controlat şi aproape incapabilă de a furniza in -
formaţia necesară autorităţilor de reglementare.

Instituţiile financiare au nevoie de o metodă
replicabilă care măsoară în mod explicit şi
dinamic riscurile ce se manifestă la nivelul
întregii organizaţii.

Proiectarea unui sistem de contabilizare a
riscurilor ar avea scopul de:

A identifica o modalitate nouă şi perfor -
mantă de a gestiona riscul la nivelul pieţelor
financiare şi bancare
A concepe modalităţi de măsurare efecti -
vă şi directă a tuturor tipurilor de risc şi nu
doar de estimare a acestora

A furniza autorităţilor de reglementare un
cadru nou, uniform, de reglementare a pieţei
A furniza limbajul comun pentru a uşura
activităţile autorităţilor de reglementare şi
supraveghere a pieţei financiar-bancare
româneşti

Contabilizarea riscurilor este o metodă
structurată pentru măsurarea, gestiunea şi conta -
bilizarea riscurilor la nivelul întregii organizaţii,
abordând o serie de operaţiuni financiare relative
proceselor, personalului implicat, calităţii datelor
şi tehnologiei de suport a operaţiunilor.

Contabilizarea riscurilor este un concept ce
a trezit deja interesul celor mai importante bănci
centrale şi autorităţi de reglementare din întreaga
lume, fiind analizat de către FED, SEC, BIS,
Banca Centrală Europeană, FSA, Autoritatea
Bancară Europeană, Banca Naţională a Angliei,
Banca Naţională a Canadei etc.

Aceasta ar permite măsurarea parametrilor
de risc cunoscuţi atât la nivel de produse finan -
ciar-bancare, precum şi la nivelul proceselor
aferente acestora.

De asemenea, ar furniza infrastructura infor -
maţională necesară pentru crearea unui nou
cadru de reglementare independent, uniform şi
standardizat.

Un astfel de sistem, eventual sub forma unui
proiect de cercetare, ar furniza un cadru unitar de
reglementare şi supervizare a pieţei, care ar avea
următoarele caracteristici:

Va fi bazat pe parametri măsurabili şi, prin
consecinţă, auditabili
Va putea constitui baza unui cadru de
raportare prin care o autoritate de
reglementare poate monitoriza în mod

independent acumulările de risc cross-
industrie, precum şi eficacitatea cu care
instituţiile supervizate gestionează acest risc
Va furniza informaţii complete, exacte şi
la timp în privinţa tuturor categoriilor cheie
de risc: de credit, de piaţă, de lichiditate, de
rată a dobânzii, precum şi operaţional
Va reprezenta o soluţie eminamente
utilizabilă şi implementabilă ce nu va
constitui o povară suplimentară pentru
instituţii sau pentru autoritatea de
reglementare

Alte avantaje ale proiectului ar putea fi:
Oferirea accesului la experienţă şi know-
how de nivel internaţional
Oferirea vizibilităţii la nivelele de
reglementare internaţională
Oferirea către domeniul financiar-bancar
românesc a oportunităţii de a deveni un reper
de bune practici pentru pieţele financiar-
bancare din regiune
Oferirea către autorităţile de reglementare
şi supraveghere a unui suport ferm pentru
activităţile aferente din perioada imediat
următoare.
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Nevoia proiectării unui sistem de
contabilizare a riscurilor
Acordurile Basel şi Solvency au reglementat mai degrabă contabilizarea pierderilor (loss accounting) şi o
supraveghere bazată pe roluri decât pe riscuri şi gestionarea riscurilor. Unii consideră că implementarea
reglementărilor nu a produs rezultatele scontate. Voci  din mediul academic internaţional consideră că
acordurile, deşi au avut o pronunţată tendinţă de reglementare, nu au prevenit criza financiară.  
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